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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุห์รือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนืองจากเป็น

รายการทไีม่ถูกต้องตามข้อเท็จจรงิ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การแกไ้ขรายการกรณีแกไ้ขกลุ่มชาติพันธุห์รอืกลุ่มของชนกลุ่มนอ้ยเนืองจากเป็นรายการทีไม่

ถกูตอ้งตามขอ้เทจ็จริง 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนัทาํการ 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การแกไ้ขรายการกรณีแกไ้ขกลุม่ชาติพนัธุห์รือกลุ่มของชนกลุ่มนอ้ยเนืองจากเป็น

รายการทีไม่ถกูตอ้งตามขอ้เท็จจริง  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกัทะเบียนอาํเภอทจีดัทาํทะเบียนประวตัหิรอืมชีือในทะเบยีนบา้น 

(สาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสริิราชหมู่ 3 ถนนลาํปาง-แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

52150 /ตดิต่อดว้ยตนเองณศูนยบ์ริการร่วม)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการสาํนกัทะเบียนทอ้งถนิทจีดัทาํทะเบยีนประวตัหิรือมชีอืในทะเบยีนบา้น 

(สาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสริิราชหมู่ 3 ถนนลาํปาง-แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

52150 /ตดิต่อดว้ยตนเองณศูนยบ์ริการร่วม)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

รายการกลุ่มชาตพิันธุห์รือกลุ่มของชนกลุ่มนอ้ยหรือกลุ่มของบคุคลทีไม่มสีถานะทางทะเบียนขอ้เท็จจริงไม่ถูกตอ้ง

เนืองจากผรูอ้งแจง้ว่าตนมใิช่กลุม่ชาติพนัธุห์รือเป็นกลุม่คนตา่งดา้วตามทีนายทะเบียนบนัทกึไวต้อ้งสอบสวนพยาน

บคุคลทีเป็นชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธุเ์ดียวกนัหรือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผูร้อ้งจาํนวน 3 คนเพือใหก้ารรบัรอง 

หมายเหต ุ

1) ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีระบไุวใ้นคูมื่อ

ประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 

2) กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได้

เจา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทียืนเพิมเติมโดยผูยื้นคาํขอจะตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอืยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากาํหนดในบนัทึกดงักล่าวมเิช่นนนัจะถือว่าผูยื้นคาํขอละ

ทิงคาํขอโดยเจา้หนา้ทีและผูยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าวและจะมอบสาํเนาบนัทกึความ

บกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) ขนัตอนของการสอบสวนขอ้เทจ็จริงหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจริงทีชดัเจนอาจตอ้งส่งเรอืงให้

คณะกรรมการหมูบ่า้นหรือคณะกรรมการชุมชนรบัรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิมขนึ 

4) เจา้หนา้ทีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง

พ.ร.บ.การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเว

ลา

ให้บริก

าร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ยืนคาํรอ้งและจดัทาํคาํรอ้งตาม

แบบพิมพท์.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้ง

ของเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัทาํ

การ 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1) สอบสวนขอ้เทจ็จริงในพืนทีเพือ

พิสจูนย์ืนยนัสถานะบคุคล 

2) รวบรวมพยานหลกัฐานพรอ้ม

ความเห็นเสนอนายอาํเภอ/

ผูอ้าํนวยการเขตพิจารณา 

10 วนั

ทาํการ 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

- 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเว

ลา

ให้บริก

าร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอาํเภอ/ผูอ้าํนวยการเขต

พิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิ 

5 วนัทาํ

การ 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีทีมีคาํสงัอนมุตัินายทะเบียน

สง่เรอืงใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือ

แกไ้ขรายการกลุ่มชาติพนัธุก์าํหนด

เลขกลุม่ใหม ่/เปิดระบบบนัทกึ

แกไ◌ข้รายการกลุม่ทีสาํรวจใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร (แลว้แต่

กรณี) และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้

ยืนคาํขอทราบเป็นหนงัสือ 

-กรณีทีมีคาํสงัไมอ่นุมตัิใหแ้จง้

เหตผุลดงักล่าวดว้ย 
 

7 วนัทาํ

การ 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

-สาํนกัทะเบียนกลางตรวจสอบ

หลกัฐานเอกสารผลการพิจารณา

อนุมติัของนายทะเบียนและ

ดาํเนินการแกไ้ขรายการกลุ่มชาติ

พนัธุก์าํหนดเลขกลุุ่มใหม/่เปิดระบบ

แกไ้ขรายการกลุ่มทีสาํรวจใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร (แลว้แต่

กรณี) 
 

12 วนั

ทาํการ 

สาํนกับรหิารการ

ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

-สาํนกัทะเบียนกลางแจง้ผลการ

ดาํเนินการแกไ้ขรายการกลุ่มชาติ

พนัธุก์าํหนดเลขกลุุ่มใหม/่เปิดระบบ

แกไ้ขรายการกลุ่มทีสาํรวจใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร (แลว้แต่

กรณี) 

-สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถินแจง้ผูยื้นคาํขอมา

5 วนัทาํ

การ 

สาํนกับรหิารการ

ทะเบียน 

- 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเว

ลา

ให้บริก

าร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดาํเนินการปรบัปรุงเอกสาร

หลกัฐานในการแสดงตวัของตนเอง

ใหถู้กตอ้งตรงกนั/จดัทาํบตัร

ประจาํตวั (แลว้แตก่รณี) 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 40 วนัทาํการ 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี รายการเอกสารยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนประวติัชนกลุ่มนอ้ย/

แบบสาํรวจเพือจดัทาํทะเบียน

ประวติับคุคลทีไม่มสีถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 89) 

กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

บัตรประจาํตวัคนซงึไมม่สีญัชาติ

ไทย/บตัรประจาํตวับคุคลทีไม่มี

สถานะทางทะเบียน 

กรมการ

ปกครอง 

1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี รายการเอกสารยนืเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอนืซงึมรูีปถ่ายทีทาง

ราชการออกให ้(ถา้มี) เช่น

หนงัสือรบัรองการเกิดหลกัฐาน

การศกึษาหลกัฐานการปลอ่ยตวั

คมุขงัฯลฯ 

- 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 
ทะเบียนบา้นและบตัรประจาํตวั

ประชาชนของพยานผูร้บัรองตวั

กรมการ

ปกครอง 

1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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ท ี รายการเอกสารยนืเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคล 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั

ปทมุธานี 12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ(1) ทางไปรษณียส์าํนกังานเทศบาลตาํบลสริิราชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

2) ช่องทางการรอ้งเรยีนตูร้บัเรอืงราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมู่บา้นหมู่ท ี1-9 

2) ช่องทางการรอ้งเรยีนwww.tessabansirirach.go.th) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื"อกระบวนงาน :การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที"ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี"เก ี"ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื5นท ี"ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี"กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี"กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี"ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี"มากท ี"สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี"น้อยท ี"สุด 0  
10. ชื"ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ�น 
ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ /(สํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่

ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ยตนเองณศูนย์บริการร่วม)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน/ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั0งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื"อนไข(ถ้ามี) ในการยื"นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่ผูที้
ประสงคจ์ะแกไ้ขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผ◌ู้รอ้งยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ) 
2. การแกไ้ขรายการซึ
งไมใ่ชร่ายการสญัชาตไิดแ้ก่ 
(1) นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ
นเป็นกรณีมีหลกัฐานเอกสารราชการมาแสดง 
(2) นายอาํเภอเป็นกรณีไมมี่เอกสารราชการมาแสดง 
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3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที"ร ับผิดชอบ 

ท ี" ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 
 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมู ่3 ถนนลาํปาง-แม่
ทะตาํบลนาครวั
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 52150 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
ศนูยบ์รกิารรว่ม) 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบ
หลกัฐาน (ถา้มี) สอบสวนเจา้
บา้นพยานบคุคลที
นา่เชื
อถือ
รวบรวมพรอ้มความเห็น
เสนอใหน้ายทะเบียนอาํเภอ
หรือนายทะเบียนทอ้งถิ
นหรือ
นายอาํเภอ (แลว้แตก่รณี) 
พิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมู ่3 ถนนลาํปาง-แม่
ทะตาํบลนาครวั
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 52150 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
ศนูยบ์รกิารรว่ม) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นหรือ
นายอาํเภอ (แลว้แตก่รณี) 
พิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาต
และแจง้ผลการพิจารณา 
 

5 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมู ่3 ถนนลาํปาง-แม่
ทะตาํบลนาครวั
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
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ที" ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ลาํปาง 52150 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
ศนูยบ์รกิารรว่ม) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
13. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที"ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี" รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ร้อง) 

2) 

หลักฐานที ขอแก้ไข

เช่นทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านสูติบัตร

มรณบัตร 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ น 

1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื"น ๆ  สาํหร ับยื"นเพ ิ"มเตมิ 

ท ี" รายการเอกสาร
ยื"นเพ ิ"มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หลักฐานที ทาง

ราชการออกให้ 

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 



4/4 

 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนกรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 

หรือ www.bora.dopa.go.th) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1) ทางไปรษณีย์สาํนักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 

2) ช่องทางการร้องเรียนตูรั้บเรื�องราวร้องเรียนสํานักงานและประจําหมู่บา้นหมู่ที� 1-9 

2) ช่องทางการร้องเรียนwww.tessabansirirach.go.th)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี"พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไ้ขรายการสญัชาติ 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไ้ขรายการสญัชาติ/เทศบาล

ตาํบลสิรริาช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช   (ตงัอยู่ททีวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581 ) /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ (ทผีูร้อ้งมชีอืในทะเบียนบา้น) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูร้อ้งไดแ้ก่ผูป้ระสงคจ์ะแกไ้ขเปลียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผ◌ู้รอ้งยงัไม่

บรรลนิุติภาวะ) 

2. กรณีแกไ้ขรายการสญัชาติไดแ้ก่ 

(1) นายอาํเภอเป็นกรณีแกไ้ขรายการของเจา้ของประวติัจากสญัชาติอืนหรือไมม่สีัญชาติ&quot;เป็นสญัชาติไทย&quot; 

เนืองจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาไดส้ญัชาติไทยหรือไดแ้ปลงสญัชาตไิทย 

(2) นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถินเป็นกรณีแกไ้ขรายการสญัชาติจากสญัชาติไทยหรือจากไมม่สีญัชาติ
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หรอืจากสญัชาติอนื&quot;เป็นสญัชาติอนื&quot; เนืองจากการคดัลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจาก

ขอ้เท็จจริงหรือการเสียสญัชาติไทย 

3. เงือนไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 

(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 
 

10 นาที เทศบาลตาํบล

สิริราช* อาํเภอ

แมท่ะจังหวัด

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร 

(ถา้มี) สอบสวนเจา้บา้นพยาน

บุคคลทน่ีาเชือถือรวบรวม

หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอ

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย

ทะเบียนทอ้งถินหรือ

นายอาํเภอ (แลว้แต่กรณี) 

พิจารณา 
 

10 วนั เทศบาลตาํบล

สิริราช* อาํเภอ

แมท่ะจังหวัด

ลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย

ทะเบียนทอ้งถินหรือ

นายอาํเภอ (แลว้แต่กรณี) 

พิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาต

และแจง้ผลการพิจารณา 
 

5 วนั เทศบาลตาํบล

สิริราช* อาํเภอ

แมท่ะจังหวัด

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
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14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผูร้อ้ง) 

2) 

บัตรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผ◌ู้

มอบหมายพรอ้ม

หนงัสือมอบหมาย

กรณีมอบหมาย) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาทะเบียน

บา้นฉบับเจา้บา้

นท.ร. 14 ของผ◌ู้

รอ้ง 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารการ

ทะเบียนราษฎรที

ตอ้งการจะแกไ้ข 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 1 ฉบบั - 

3) 
เอกสารอนืทีทาง

ราชการออกให ้

- 1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากขอ้เทจ็จริงหรือบ้านเลขทีซาํกัน 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การแกไ้ขรายการบา้นกรณีมีรายการบา้นผิดไปจากขอ้เทจ็จริงหรือบา้นเลขทซีาํกนั 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ขอ้มูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การแกไ้ขรายการบา้นกรณีมีรายการบา้นผิดไปจากขอ้เทจ็จริงหรือบา้นเลขทีซาํกัน/

เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช   (ตงัอยู่ททีวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581 ) /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

2. เงือนไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15วนั 

(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
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ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 

1 วนั สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

(เทศบาลตาํบลสิริ

ราช) 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนขอ้เท็จจริงพยาน

เอกสารพยานบคุคลและพยาน

แวดลอ้มและรวบรวมความเหน็

เพือเสนอใหน้ายทะเบียน

พิจารณา 

5 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/

ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ

พิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บตัรประจาํตวัประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี รายการเอกสารยืนเพิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้

บา้นท.ร. 14 

สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/

สาํนกัทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบอาํนาจและบตัร

ประจาํตวัประชาชนผ◌ู้มอบ

อาํนาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบ

อาํนาจ) 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึงไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลทไีม่มีสถานะทาง

ทะเบยีนเคยมีชอือยู่ในทะเบยีนประวัติแต่ถูกจาํหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบยีน

ราษฎร 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอปรบัปรุงรายการกรณีบุคคลซงึไม่มสีญัชาตไิทย/บคุคลทีไมม่สีถานะทางทะเบียนเคยมชืีอ

อยู่ในทะเบียนประวตัิแตถู่กจาํหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวติัและฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจังหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน150  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 280  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 80  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอปรบัปรุงรายการกรณีบุคคลซงึไม่มสีญัชาตไิทย/บุคคลทีไม่มสีถานะทาง

ทะเบียนเคยมชืีออยู่ในทะเบียนประวตัิแต่ถกูจาํหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวติัและฐานขอ้มลูทะเบียน

ราษฎร/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

บคุคลซงึไม่มีสญัชาติไทยหรือบุคคลทีไม่มสีถานะทางทะเบียนถกูจาํหน่ายรายการในทะเบียนประวติัและฐานขอ้มลูการ

ทะเบียนราษฎรอนัเนืองมาจากไมไ่ปรายงานตวัไมป่รากฏความเคลือนไหวทางทะเบียนเป็นเวลานานหรือสาเหตุอืนๆซงึ

ทาํใหไ้ม่มชืีอและรายการบุคคลในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรตอ้งสอบสวนพยานบคุคลทีเป็นชนกลุม่นอ้ยชาติพนัธุ์

เดียวกนัหรือเป็นกลุม่บุคคลเดียวกนักบัผูร้อ้งจาํนวน 3 คนเพือใหก้ารรบัรองยืนยนัพิสูจนต์วับุคคล 

หมายเหตุ 

1) ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีระบไุวใ้นคูมื่อ

ประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 

2) กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได้

เจา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทียืนเพิมเติมโดยผูยื้นคาํขอจะตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอืยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากาํหนดในบนัทึกดงักล่าวมเิช่นนนัจะถือว่าผูยื้นคาํขอละ

ทิงคาํขอโดยเจา้หนา้ทีและผูยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าวและจะมอบสาํเนาบนัทกึความ

บกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) ขนัตอนของการสอบสวนขอ้เทจ็จริงหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจริงทีชดัเจนอาจตอ้งส่งเรอืงให้

คณะกรรมการหมูบ่า้นหรือคณะกรรมการชุมชนรบัรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิมขนึ 

4) เจา้หนา้ทีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง

พ.ร.บ.การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ยืนคาํรอ้งและจดัทาํคาํรอ้ง

ตามแบบพิมพท์.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถว้น

ถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1) สอบสวนขอ้เทจ็จริงในพืนที

เพือพิสจูนยื์นยนัสถานะบุคคล 

2) รวบรวมพยานหลกัฐานพรอ้ม

ความเห็นเสนอนายอาํเภอ/

ผูอ้าํนวยการเขตพิจารณา 

10 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอาํเภอ/ผูอ้าํนวยการเขต

พิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิ 
 

5 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

4) การพิจารณา -กรณีทีมีคาํสงัอนมุตัินาย 7 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริ - 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ทะเบียนส่งเรอืงใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางตรวจสอบเพือ

ปรบัปรุงรายการโดยคืน

สถานภาพรายการบุคคลใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรและ

แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืนคาํ

ขอทราบเป็นหนงัสือ 

-กรณีทีมีคาํสงัอนมุตัิใหแ้จง้

เหตผุลดงักล่าวดว้ย 

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

5) 

การพิจารณา 
 

สาํนกัทะเบียนกลางตรวจสอบ

หลกัฐานเอกสารผลการ

พิจารณาอนุมตัิของนาย

ทะเบียนและดาํเนินการปรบัปรุง

รายการโดยคืนสถานภาพ

รายการบุคคลในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎร 

12 วนัทาํการ สาํนกับรหิารการ

ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

-สาํนกัทะเบียนกลางแจง้ผลการ

ดาํเนินการปรบัปรุงรายการโดย

คืนสถานภาพรายการบคุคลของ

ผูย้ืนคาํขอในฐานขอ้มลูทะเบียน

ราษฎร   

-สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถินแจง้ผูยื้นคาํขอ

มาดาํเนินการปรบัปรุงเอกสาร

หลกัฐานทีใชใ้นการแสดงตวัของ

ตนเองใหถ้กูตอ้งตรงกนั/จดัทาํ

บตัรประจาํตวั (แลว้แตก่รณี) 

5 วนัทาํการ สาํนกับรหิารการ

ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 40 วนัทาํการ 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนประวติัชนกลุ่ม

นอ้ย/แบบสาํรวจเพือ

จดัทาํทะเบียนประวตัิ

บคุคลทไีม่มสีถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 89) 

(แลว้แตก่รณี) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

บตัรประจาํตวัคนซงึไมมี่

สญัชาติไทย/บตัร

ประจาํตวับุคคลทีไม่มี

สถานะทางทะเบียน 

(แลว้แตก่รณี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอนืซงึมรูีปถ่ายทีทาง

ราชการออกให ้(ถา้มี) เช่น

หนงัสือรบัรองการเกิด

หลกัฐานการศกึษาหลกัฐาน

การปล่อยตวัคมุขงัฯลฯ 

- 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

รูปถ่ายขนาด 2 นิว (กรณีไม่

มีเอกสารทีมรูีปถ่ายทีทาง

ราชการออกใหม้าแสดง) 

- 2 0 ฉบบั - 

3) 

ทะเบียนบา้นและบตัร

ประจาํตวัประชาชนของ

พยานผูร้บัรองตวับคุคล 

กรมการ

ปกครอง 

1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั

ปทมุธานี 12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ งไม่มีสัญชาตไิทยในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การขอปรบัปรุงรายการกรณีไมป่รากฏรายการบคุคลซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยในฐานขอ้มลูทะเบียน

ราษฎร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื9นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน40  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 100  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 15  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอปรบัปรุงรายการกรณีไมป่รากฏรายการบคุคลซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)   /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีของชนกลุม่นอ้ยเลขประจาํตวัประชาชนขึ Dนตน้ดว้ย 6, 7 ที
เขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นเวลานานไดร้บัการสาํรวจและจดัทาํ
ทะเบียนประวตัไิวแ้ลว้แตไ่ม่ปรากฎชื
อและรายการบคุคลในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรใหน้ายทะเบียนสอบบนัทกึถอ้ยคาํ
บคุคลที
เป็นชนกลุม่นอ้ยชาติพนัธุเ์ดียวกนัจาํนวน 3 คนเพื
อใหก้ารรบัรอง 
หมายเหต ุ
1) ขัDนตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตัDงแตเ่จา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อ
ประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
2) กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรือมีความบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได้
เจา้หนา้ที
จะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที
ยื
นเพิ
มเตมิโดยผูยื้
นคาํขอจะตอ้ง
ดาํเนินการแกไ้ขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิภายในระยะเวลากาํหนดในบนัทึกดงักลา่วมิเชน่นัDนจะถือวา่ผูยื้
นคาํขอละ
ทิ Dงคาํขอโดยเจา้หนา้ที
และผูยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสาํเนาบนัทึกความ
บกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
3) ขัDนตอนของการสอบสวนขอ้เท็จจรงิหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิที
ชดัเจนอาจตอ้งสง่เรื
องให้
คณะกรรมการหมูบ่า้นหรือคณะกรรมการชมุชนรบัรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิ
มขึ Dน 
4) เจา้หนา้ที
จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่
พ.ร.บ.การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
13. ขั9นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั9นตอน 
รายละเอ ียดของขั9นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1) ยื
นคาํรอ้งและจดัทาํคาํรอ้ง
ตามแบบพิมพท์.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถว้น
ถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1) สอบสวนขอ้เท็จจรงิในพื Dนที

เพื
อพิสจูนยื์นยนัสถานะบคุคล 
2) รวบรวมพยานหลกัฐานพรอ้ม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 

10 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนมุตัิ
หรือไมอ่นมุตัิ 
 

5 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 
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ที  ประเภทขั9นตอน 
รายละเอ ียดของขั9นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีที

มีคาํสั
งอนมุตัิ นาย
ทะเบียนสง่เรื
องใหส้าํนกัทะเบียน
กลางตรวจสอบเพื
อขอปรบัปรุง
รายการโดยการเพิ
มชื
อและ
รายการบคุคลในฐานขอ้มลู
ทะเบียนราษฎรและแจง้ผลการ
พิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบเป็น
หนงัสือ 
-กรณีที
มีคาํสั
งไมอ่นมุตัใิหแ้จง้
เหตผุลดงักล่าวดว้ย 

7 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

สาํนกัทะเบียนกลางตรวจสอบ
หลกัฐานเอกสารผลการพิจารณา
อนมุตัขิองนายทะเบียนและ
ดาํเนินการปรบัปรุงรายการโดย
การเพิ
มชื
อและรายการบคุคลใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร 

12 วนัทาํการ สาํนกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

-สาํนกัทะเบียนกลางแจง้ผลการ
ดาํเนินการปรบัปรุงรายการโดย
การเพิ
มชื
อและรายการบคุคลใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร 
-สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/สาํนกั
ทะเบียนทอ้งถิ
นแจง้ผูยื้
นคาํขอ
มาดาํเนินการเพิ
มชื
อในเอกสาร
หลกัฐานที
ใชใ้นการแสดงตวัของ
ตนเอง/จดัทาํบตัรประจาํตวั 

5 วนัทาํการ สาํนกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 40 วนัทาํการ 
14. งานบร ิการนี9ผ่านการดาํเนินการลดขั9นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัDนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ทะเบียนประวัติชน

กลุ่มน้อย 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสารยื น
เพ ิ มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอื#นซึ#งมีรูปถ่ายที#

ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 

เช่นหนังสือรับรองการเกิด

หลักฐานการศึกษา

หลักฐานการปล่อยตัวคุม

ขังฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

2) 

รูปถ่ายขนาด 2 นิ1ว (กรณี

ไม่มีเอกสารที#มีรูปถ่ายที#

ทางราชการออกให้มา

แสดง) 

- 2 0 ฉบับ - 

3) 
ทะเบียนบ้านและบัตร

ประจาํตัวประชาชนของ

พยานผู้รับรองตัวบุคคล 

กรมการ

ปกครอง 

1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 
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2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียน 59 หมูที่
 11 ตาํบลบงึทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั
ปทมุธานี 12150 
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัDนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอเปลี�ยนบัตรประจาํตัวประชาชนกรณีเปลี�ยนท ี�อยู่ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขอเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนกรณีเปลี
ยนที
อยู ่
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนกรณีเปลี
ยนที
อยู่/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั�งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ) 3 ถนนลําปาง-แม่ทะ

ตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูที้
เปลี
ยนที
อยู่ประสงคจ์ะขอเปลี
ยนบตัรก็ได ้
กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูยื้
นคาํขอหรือพยานบคุคลเป็นการเพิ
มเตมิ 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั3นตอน รายละเอ ียดของขั3นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) การตรวจสอบ ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/ขอเปลี
ยนบตัร 5 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* - 
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ที� ประเภทขั3นตอน รายละเอ ียดของขั3นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

เอกสาร 
 

แจง้ความประสงคต์อ่เจา้หนา้ที
เจา้หนา้ที

ตรวจสอบหลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู
ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลูทะเบียน
บตัรประจาํตวัประชาชน 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื
อตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็นบคุคล
คนเดียวกนักบัรายการในฐานขอ้มลู
ดาํเนินการพิมพล์ายนิ Bวหวัแมมื่อทัBงขวา
และซา้ย , ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมี
บตัร (บ.ป.1)  เสนอพนกังานเจา้หนา้ที

พิจารณาอนญุาตพิมพบ์ตัรประจาํตวั
ประชาชน , จดัเก็บลายพิมพนิ์ Bวชี BทัBงขวา
และซา้ยและมอบบตัรประจาํตวั
ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขัBนตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 นาที 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (บัตรเดิม) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาํตัวประชาชน 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอแมท่ะ 

หมายเหตุ(ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
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โทรศัพท์. 0-5428-9222, 0-5433-1543 โทรสาร.0-5428-9222) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมู่ที� 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวดัปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0-5420-9581) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอมีบตัรบ.ป.1 

- 
 

18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัBนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอเปลี�ยนบัตรประจาํตัวประชาชนกรณีเปลี�ยนช ื�อตัวช ื�อสกุลหร ือช ื�อตัวและชื�อ
สกุล 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขอเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนกรณีเปลี
ยนชื
อตวัชื
อสกลุหรือชื
อตวัและชื
อสกลุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนกรณีเปลี
ยนชื
อตวัชื
อสกลุหรือชื
อตวัและชื
อ

สกลุ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั�งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ ) หมู่ 3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูที้
แกไ้ขชื
อตวัชื
อสกลุหรือชื
อตวัและชื
อสกลุในทะเบียนบา้นตอ้งขอเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนใหมภ่ายในหกสิบวนั
นบัแตว่นัที
แกไ้ขชื
อตวัชื
อสกลุหรือชื
อตวัและชื
อสกลุในทะเบียนบา้น 
กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูยื้
นคาํขอหรือพยานบคุคลเป็นการเพิ
มเตมิ 
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หากไมข่อเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนตอ่พนกังานเจา้หนา้ที
ภายในกาํหนดหกสิบวนัตามที
กฎหมายกาํหนดตอ้ง
ระวางโทษปรบัไมเ่กิน 100 บาท 
13. ข ั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/ขอเปลี
ยน
บตัรแจง้ความประสงคต์อ่เจา้หนา้ที

เจา้หนา้ที
ตรวจสอบหลกัฐานรายการ
ในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรและ
ฐานขอ้มลูทะเบียนบตัรประจาํตวั
ประชาชน 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื
อตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็น
บคุคลคนเดียวกนักบัรายการใน
ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพล์าย
นิ Cวหวัแมมื่อทัCงขวาและซา้ย , ถ่ายรูป
ทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมีบตัร (บ.ป.1)  
เสนอพนกังานเจา้หนา้ที
พิจารณา
อนญุาตพิมพบ์ตัรประจาํตวั
ประชาชน , จดัเก็บลายพิมพนิ์ Cวชี CทัCง
ขวาและซา้ยและมอบบตัรประจาํตวั
ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 
13. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขัCนตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 นาที 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (บัตรเดิม) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานการ

เปลี�ยนชื�อตัวชื�อ

สกุลหรือชื�อตัว

และชื�อสกุล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาํตัวประชาชน 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอแมท่ะ 

หมายเหตุ(ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 

โทรศัพท์. 0-5428-9222, 0-5433-1543 โทรสาร.0-5428-9222) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมู่ที� 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวดัปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / www. 

bora.dopa.go.th ) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอมีบตัรบ.ป.1 

- 
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18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอเปลี�ยนบัตรประจาํตัวประชาชนใหม่กรณีอ ื�นๆ  (ขอเปลี�ยนบัตรเนื�องจากเปลี�ยน
คาํนาํหน้านามจาก"เดก็ชาย"เป็น"นาย"และจาก"เดก็หญิง"เป็น"น.ส.") 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขอเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนใหมก่รณีอื
นๆ (ขอเปลี
ยนบตัรเนื
องจากเปลี
ยนคาํนาํหนา้

นามจาก"เดก็ชาย"เป็น"นาย"และจาก"เดก็หญิง"เป็น"น.ส.") 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื9นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนใหมก่รณีอื
นๆ (ขอเปลี
ยนบตัรเนื
องจาก

เปลี
ยนคาํนาํหนา้นามจาก"เดก็ชาย"เป็น"นาย"และจาก"เดก็หญิง"เป็น"น.ส.")/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ย

ตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากรายการในบตัรไมต่รงกบัรายการในทะเบียนบา้นเช่นเปลี
ยนคาํนาํหนา้นามจากเดก็ชายเป็นนายหรือจากเดก็หญิง
เป็นนางสาวสามารถแจง้ความประสงคข์อเปลี
ยนบตัรประจาํตวัประชาชนใหมไ่ด ้
กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูยื้
นคาํขอหรือพยานบคุคลเป็นการเพิ
มเตมิ 
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13. ข ั9นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั9นตอน 
รายละเอ ียดของขั9นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/ขอเปลี
ยน
บตัรแจง้ความประสงคต์อ่เจา้หนา้ที

เจา้หนา้ที
ตรวจสอบหลกัฐานรายการ
ในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรและ
ฐานขอ้มลูทะเบียนบตัรประจาํตวั
ประชาชน 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื
อตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็น
บคุคลคนเดียวกนักบัรายการใน
ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพล์าย
นิ Dวหวัแมมื่อทัDงขวาและซา้ย , ถ่ายรูป
ทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมีบตัร (บ.ป.1)  
เสนอพนกังานเจา้หนา้ที
พิจารณา
อนญุาตพิมพบ์ตัรประจาํตวั
ประชาชน , จดัเก็บลายพิมพนิ์ Dวชี DทัDง
ขวาและซา้ยและมอบบตัรประจาํตวั
ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 
13. งานบร ิการนี9ผ่านการดาํเนินการลดขั9นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขัDนตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 นาที 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1
) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (บัตรเดิม) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
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15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาํตัวประชาชน 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมู่ที� 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวดัปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอมีบตัรบ.ป.1 

- 
 

18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัDนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบยีนในฐานข้อมูล

ทะเบยีนราษฎร 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอเปิดระบบกรณีไมป่รากฏรายการบุคคลทีไม่มสีถานะทางทะเบียนในฐานขอ้มูลทะเบียน

ราษฎร 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน60  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 150  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 10  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียนใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)/ตดิต่อดว้ยตนเองณ

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ – 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

เป็นกลุม่เป้าหมายตามยทุธศาสตรก์ารจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลโดยตอ้งเป็นผูท้ีไดร้บัการสาํรวจเพือ

จดัทาํทะเบียนประวติับุคคลทีไม่มสีถานะทางทะเบียนภายในวนัที 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมหีลกัฐานแบบสาํรวจเพือ
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จดัทาํทะเบียนประวติั (แบบ 89) หรือใบตอบรบัการสาํรวจตามแบบ 89/1 หรอืสาํเนาเอกสารดงักล่าวแตไ่มไ่ดร้บัการ

บนัทกึจดัทาํทะเบียนประวตัิในฐานขอ้มลูโดยบคุคลดงักลา่วตอ้งมเีอกสารรบัรองจากหนว่ยงานหรือองคก์ารทีทาํหนา้ที

สาํรวจดงันี 

 1.1 ถา้เป็นกลุม่เด็กหรือบุคคลทีศกึษาเล่าเรียนในสถานศกึษาตอ้งมีหนงัสือรบัรองจากสถานศกึษาทีสาํรวจบุคคลนนั 

 1.2 ถา้เป็นคนไรร้ากเหงา้ตอ้งมหีนงัสือรบัรองจากสถานสงเคราะหห์รือหน่วยงานทีใหก้ารสงเคราะหด์แูลสาํรวจบุคคล

นนั 

 1.3 กรณีของชนกลุ่มนอ้ยทีเขา้มาอาศยัอยู่เป็นเวลานานแตต่กสาํรวจใหน้ายทะเบียนสอบบนัทกึถอ้ยคาํบุคคลทีเป็นชน

กลุม่นอ้ยชาตพิันธุเ์ดียวกนัจาํนวน 3 คนเพือใหก้ารรบัรองแทนการเรียกหนงัสือรบัรอง 

หมายเหต ุ

1) ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีระบไุวใ้นคูมื่อ

ประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 

2) กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได้

เจา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทึกความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทียืนเพิมเติมโดยผูยื้นคาํขอจะตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอืยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากาํหนดในบนัทึกดงักล่าวมเิช่นนนัจะถือว่าผูยื้นคาํขอละ

ทิงคาํขอโดยเจา้หนา้ทีและผูยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าวและจะมอบสาํเนาบนัทกึความ

บกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) ขนัตอนของการสอบสวนขอ้เทจ็จริงหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจริงทีชดัเจนอาจตอ้งส่งเรอืงให้

คณะกรรมการหมูบ่า้นหรือคณะกรรมการชุมชนรบัรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิมขนึ 

4) เจา้หนา้ทีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง

พ.ร.บ.การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

1) ยืนคาํรอ้งและจดัทาํคาํรอ้งตาม

แบบพิมพท์.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้ง

ของเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1) สอบสวนขอ้เท็จจริงในพืนทเีพือ

พิสจูนย์ืนยนัสถานะบคุคล 

2) รวบรวมพยานหลกัฐานพรอ้ม

ความเห็นเสนอนายทะเบียน

พิจารณา 

10 วนัทาํ

การ 

เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนมุติัหรือไม่ 5 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริราช* - 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

อนมุติั อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีทีมีคาํสงัอนมุติันายทะเบียน

สง่เรอืงใหส้าํนกัทะเบียนกลาง

ตรวจสอบเพือขอเปิดระบบการ

บนัทึกจดัทาํทะเบียนประวติับคุคล

ทีไม่มสีถานะทางทะเบียนและแจง้

ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืนคาํขอทราบ

เป็นหนงัสือ 

-กรณีทีมีคาํสงัไมอ่นุมตัิใหแ้จง้

เหตผุลดงักล่าวดว้ย 

7 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

สาํนกัทะเบียนกลางตรวจสอบ

หลกัฐานเอกสารผลการพิจารณา

อนญุาตของนายทะเบียนและ

พิจารณาเปิดระบบโปรแกรมเพือให้

บนัทึกขอ้มลูเพิมเติม 

12 วนัทาํ

การ 

สาํนกับรหิารการทะเบียน - 

6) 

การพิจารณา 
 

-สาํนกัทะเบียนกลางแจง้ผลการ

เปิดระบบโปรแกรมเพือใหบ้นัทกึ

ขอ้มลูเพิมเติม 

-สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถินบนัทกึขอ้มลูใน

ระบบและแจง้ผูย้ืนคาํขอมา

ดาํเนินการจดัทาํบตัรประจาํตวั 

5 วนัทาํการ สาํนกับรหิารการทะเบียน - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 40 วนัทาํการ 

 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบสาํรวจเพือ

จดัทาํทะเบียน

ประวติับคุคลที

ไมมี่สถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 

89) หรอืใบตอบ

รบัการสาํรวจ

ตามแบบ 89/1 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

กลุม่เดก็หรือ

บุคคลทีศกึษา

เลา่เรียนใน

สถานศกึษามี

หนงัสือรบัรอง

จากสถานศกึษา

ทีสาํรวจ 

กระทรวงศีกษาธิ

การ 

1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

3) 

กลุม่คนไร้

รากเหงา้ตอ้งมี

หนงัสือรบัรอง

จากสถาน

สงเคราะหห์รือ

หนว่ยงานทีให้

การสงเคราะห์

ดแูลและสาํรวจ

บุคคลนนั 

กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและ

ความมนัคงของ

มนษุย ์

1 1 ฉบบั (รวมทงัหนงัสือ

รบัรองจากสถาน

สงเคราะหใ์น

สงักดัของ

เอกชน***รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง) 
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15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนบา้นและ

บตัรประจาํตวั

ประชาชนของพยาน

ผูร้บัรองตวับคุคล

กรณีกลุ่มชนกลุ่ม

นอ้ยทีเขา้มาอาศยั

อยู่เป็นเวลานานแต่

ตกสาํรวจนาย

ทะเบียนสอบบนัทกึ

ถอ้ยคาํบุคคลทีเป็น

กลุม่นอ้ยชาตพินัธุ ์

เดียวกนัจาํนวน 3 

คนเพือใหก้ารรบัรอง

แทนการเรียก

หนงัสือรบัรอง 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

เอกสารอนืซงึมรูีป

ถ่ายทีทางราชการ

ออกให ้(ถา้มี) เช่น

หลกัฐานการศกึษา

หลกัฐานการปล่อย

ตวัคมุขังฯลฯ 

- 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 
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หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั

ปทมุธานี 12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการรอ้งเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 



1/5 
 
คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึงได้รับการผ่อนผันให้

พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาตพิันธุ ์

19 กลุ่ม) 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัคนซงึไม่มสีญัชาติไทยกรณีคนต่างดา้วซงึไดร้บัการผ่อนผนัใหพ้กัอาศยัอยู่

ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง (ชนกลุ่มนอ้ยและกลุม่ชาติพนัธุ ์19 กลุม่) 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดใหค้นซึงไมม่สีญัชาตไิทยปฏิบตัเิกียวกบัการทะเบียนราษฎรและกาํหนดอตัรคา่ธรรมเนยีม

พ.ศ. 2551 

2) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํบตัรประจาํตวัคนซึงไม่มสีญัชาตไิทยพ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัคนซงึไมมี่สญัชาติไทยกรณีคนตา่งดา้วซงึไดร้บัการผ่อนผนั

ใหพ้กัอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง (ชนกลุ่มนอ้ยและกลุม่ชาติพนัธุ ์19 

กลุม่)/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกัทะเบียนทอ้งถนิทมีชีอืในทะเบียนบา้นหรอืทะเบียนประวตั ิ(หน่วยยืนคาํขอ) /ตดิตอ่

ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

คนซงึไมม่สีญัชาติไทยกรณีคนตา่งดา้วซึงไดก้ารผ่อนผันใหพ้กัอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่า

ดว้ยคนเขเ้มอืง(ชนกลุ่มนอ้ยและกลุม่ชาติพนัธุ ์19 กลุม่) มีเลขประจาํตวัประชาขน 13 หลกัขนึตน้ดว้ยเลข 6 และหลกัที

หกและเจ็ดเริมจากเลข 50 เป็นตน้ไปรวมถึงบุตรของบุคคลดงักล่าวทีเกิดในประเทศไทยและไมไ่ดส้ญัชาตไิทยโดยการ

เกิดตามกฎหมายว่าดว้ยสญัชาติมีชือในทะเบียนบา้นท.ร.13 เลขประจาํตวัประชาชนขึนตน้หลกัแรกดว้ยเลข 7 ทีมีอายุ

ตงัแต่ 5 ปีบรบิูรณแ์ตไ่ม ่70 ปีบรบิูรณต์อ้งดาํเนินการดงันี 

1. กรณีอายคุรบ 5 ปีบรบิูรณห์รือนายทะเบียนเพิมชือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมบีัตรภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีมอีายคุรบ 5 

ปีบรบิูรณห์รือวนัทีนายทะเบียนเพิมชือในทะเบียนบา้น 

2. กรณีบตัรเดิมหมดอายบุตัรหายหรือถกูทาํลายหรอืบตัรชาํรุดตอ้งขอมบีตัรใหมภ่ายใน 60 วนันบัแตว่นัทีบตัรเดิม

หมดอายบุตัรหายหรือถกูทาํลายหรือบตัรชาํรุด 

3. กรณีทแีกไ้ขรายการชือตวัชือสกลุหรือชือตวัและชือสกุลหรอืวนัเดือนปีเกิดในทะเบียนบา้น (ท.ร. 13) ตอ้งขอเปลยีน

บตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีนายทะเบียนไดแ้กไ้ขรายการในทะเบียนบา้น 

หมายเหต ุ

1) กรณีมีเหตสุงสยัเกียวกบัรายการบุคคลผูข้อมบีัตรอาจตอ้งมกีารสอบสวนขอ้เท็จจริงเพิมเติมกบัเจา้บา้นหรือบุคคลที

น่าเชือถือ 

2) ขนัตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิมขนึหากพบปัญหาในการจดัเก็บลายพิมพนิ์วมอื 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความประสงคต์่อ

เจา้หนา้ที 

2) เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลู

ทะเบียนบตัร 

3 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพ์

ลายนิวมอืถ่ายรูปทาํบตัรพิมพค์าํ

ขอมบีตัรตรวจสอบความถูกตอ้ง

รวบรวมเอกสารหลกัฐานที

เกียวขอ้งเสนอนายทะเบียน

พิจารณา 

7 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมตัิ/ไม่

อนุมติั 

 

3 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีอนุมตัิ   

- จดัทาํเอกสารใบรบัคาํขอมีบตัร

เพือใชเ้ป็นหลกัฐานการรอรบับตัร  

จากสาํนกัทะเบียนกลาง (ภายใน 

1 เดือน)   

2 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวัคนซงึ

ไมม่ีสญัชาติไทยเดิม 

(กรณีบตัรหมดอายุ

ชาํรุดและขอเปลียน

บตัร) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 
สาํเนาทะเบียนบา้น 

(ท.ร.13) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอนืทีทาง

ราชการออกให ้

(ถา้มี) เช่น

ทะเบียนประวติั

ชนกลุ่มนอ้ย

หนงัสือขอ

- 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนญุาตออกนอก

เขตหลกัฐาน

การศกึษาฯลฯ 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาํบัตร 

ค่าธรรมเนียม60 บาท 

หมายเหตุ (ยกเวน้ 

(1) การทาํบตัรครงัแรกของผูท้มีีอายตุาํกว่า 15 ปี         

(2) กรณีบตัรเดมิสูญหายถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคญัในเขตทอ้งททีปีระสบสาธารณภยัตามทผีูอ้าํนวยการ

ทะเบียนกลางประกาศกาํหนดและ         

ไดข้อมบีตัรภายในกาํหนดเวลาทผีูอ้าํนวยการทะเบยีนกลางประกาศกาํหนด 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั

ปทมุธานี 12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึงได้รับอนุญาตใหมี้ถิน

ทอียูใ่นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัคนซงึไม่มสีญัชาติไทยกรณีคนต่างดา้วซงึไดร้บัอนญุาตใหมี้ถินทีอยู่ใน

ราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดใหค้นซึงไมม่สีญัชาตไิทยปฏิบตัเิกียวกบัการทะเบียนราษฎรและกาํหนดอตัรคา่ธรรมเนยีม

พ.ศ. 2551 

2) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํบตัรประจาํตวัคนซึงไม่มสีญัชาตไิทยพ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัคนซงึไมมี่สญัชาติไทยกรณีคนตา่งดา้วซงึไดร้บัอนญุาตใหม้ี

ถินทีอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

คนซงึไมม่สีญัชาติไทยกรณีคนตา่งดา้วซึงไดร้บัอนญุาตใหมี้ถินทีอยู่ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง

และมใีบสาํคญัถินทีอยู่หรือใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืงหรือกฎหมายวา่ดว้ยการ

ทะเบียนคนต่างดา้วทีมีชือและรายการบุคคลในทะเบียนบา้นท.ร.14 ระบสุญัชาติอนืหรือไมไ่ดส้ญัชาตไิทยมีเลข

ประจาํตวัประชาชน 13 หลกัขึนตน้หลกัแรกดว้ยเลข 3, 4, 5, 8 และบตุรของบคุคลตา่งดา้วทีเกิดในประเทศไทยและไมไ่ด้

สญัชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าดว้ยสญัชาติมีชือในทะเบียนบา้นท.ร.13 เลขประจาํตวัขึนตน้หลกัแรกดว้ย 6 

หรอื 7 ทีมีอายุตงัแต่ 5 ปีบรบิูรณแ์ตไ่ม ่70 ปีบรบิูรณต์อ้งดาํเนินการดงันี 

  1. กรณีอายุครบ 5 ปีบรบิูรณห์รือนายทะเบียนเพิมชือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมบีัตรภายใน 60 วนันบัแตว่นัทีมอีายคุรบ 

5 ปีบรบิูรณห์รือวนัทีนายทะเบียนเพิมชือในทะเบียนบา้น 

  2. กรณีบตัรเดิมหมดอายบุตัรหายหรอืถูกทาํลายหรือบัตรชาํรุดตอ้งขอมีบัตรใหมภ่ายใน 60 วันนบัแต่วนัทีบตัรเดิม

หมดอายบุตัรหายหรือถูกทาํลายหรอืบตัรชาํรุด 

  3. กรณีทแีกไ้ขรายการชือตวัชือสกลุหรือชือตวัและชือสกลุหรอืวนัเดือนปีเกิดในทะเบียนบา้น (ท.ร.14 หรือท.ร.13) ตอ้ง

ขอเปลียนบตัรภายใน 60 วนันบัแตว่นัทีนายทะเบียนไดแ้กไ้ขรายการในทะเบียนบา้น 

หมายเหต ุ

1) กรณีมีเหตสุงสยัเกียวกบัรายการบุคคลผูข้อมบีัตรอาจตอ้งมกีารสอบสวนขอ้เท็จจริงเพิมเติมกบัเจา้บา้นหรือบุคคลที

น่าเชือถือ 

2) ขนัตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิมขนึหากพบปัญหาในการจดัเก็บลายพิมพนิ์วมอื 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความประสงคต์่อ

เจา้หนา้ที 

2) เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลู

ทะเบียนบตัร 

3 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพ์

ลายนิวมอืถ่ายรูปทาํบตัรพิมพค์าํ

ขอมบีตัรตรวจสอบความถูกตอ้ง

7 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รวบรวมเอกสารหลกัฐานที

เกียวขอ้งเสนอนายทะเบียน

พิจารณา 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมตัิ/ไม่

อนุมติั 
 

3 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีอนุมตัิ   

- จดัทาํเอกสารใบรบัคาํขอมีบตัร

เพือใชเ้ป็นหลกัฐานการรอรบับตัร 

  

จากสาํนกัทะเบียนกลาง (ภายใน 

1 เดือน)   

2 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํคนซงึ

ไมมี่สญัชาติไทย 

(กรณีบตัร

หมดอายชุาํรุด

หรอืขอเปลียน

บัตร) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

3) 

ทะเบียนบา้นและ

บัตรประจาํตวั

ประชาชนของ

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูใ้หก้ารรบัรอง

ยืนยนัตวับคุคล 

(กรณีทีตอ้ง

สอบสวน

ขอ้เท็จจริง

เพิมเติม) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารราชการอืน

เช่นใบสาํคญัถินที

อยู่ใบสาํคญั

ประจาํตวัคนตา่ง

ดา้วใบแสดงผลการ

เรียนเป็นตน้ 

- 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาํบัตร 

ค่าธรรมเนียม60 บาท 

หมายเหตุ (ยกเวน้  (1) การทาํบตัรครงัแรกของผูท้มีีอายตุาํกว่า 15 ปี (2) กรณีบตัรเดมิสูญหายถูกทาํลาย

หรอืชาํรุดในสาระสาํคญัในเขตทอ้งททีปีระสบสาธารณภยัตามทผีูอ้าํนวยการทะเบยีนกลางประกาศกาํหนดและ 

ไดข้อมบีตัรภายในกาํหนดเวลาทผีูอ้าํนวยการทะเบยีนกลางประกาศกาํหนด      

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั

ปทมุธานี 12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย
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ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุขป์ระจาํหมู่ท ี1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

สัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาทไีด้รับอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยคน

เข้าเมือง 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัคนซงึไม่มสีญัชาติไทยกรณีแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสญัชาตเิมยีน

มาลาวและกมัพูชาทีไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดใหค้นซึงไมม่สีญัชาตไิทยปฏิบตัเิกยีวกบัการทะเบียนราษฎรและกาํหนดอตัรค่าธรรมเนยีม

พ.ศ. 2551 

2) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํบตัรประจาํตวัคนซึงไม่มสีญัชาตไิทยพ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัคนซงึไมมี่สญัชาติไทยกรณีแรงงานตา่งดา้วหลบหนีเขา้เมือง

สญัชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาทีไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้

เมือง/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกัทะเบียนอาํเภอทมีชีอืในทะเบียนประวตั ิ(หนว่ยยนืคาํขอ)/ติดต่อดว้ยตนเองณ

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ – 
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2) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)/ตดิต่อดว้ยตนเองณ

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

คนซงึไมม่สีญัชาติไทยกรณีแรงงานตา่งดา้วหลบหนีเขา้เมอืงสญัชาตเิมยีนมาลาวและกมัพชูาทีไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ใน

ราชอาณาจกัรชวัคราวเพือรอการส่งกลบัเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัขนึตน้ดว้ย 00 ทีมอีายตุงัแต่ 5 ปีบรบิูรณแ์ตไ่ม่

เกิน 70 ปีบรบิูรณต์อ้งดาํเนินการดงันี 

1. กรณีอายคุรบ 5 ปีบรบิูรณห์รือนายทะเบียนจัดทาํทะเบียนประวตัิขอมบีตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีมีอายคุรบ 5 ปี

บริบูรณห์รอืวนัทีนายทะเบียนจดัทาํทะเบียนประวตัิ 

2. กรณีหมดอายบุัตรหายหรือถกูทาํลายหรอืบตัรชาํรุดในสาระสาํคญัขอมีบตัรใหมภ่ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีบตัร

หมดอายบุตัรหายหรือถูกทาํลายหรอืบตัรชาํรุดในสาระสาํคญั 

หมายเหต ุ

1) กรณีมีเหตสุงสยัเกียวกบัรายการบุคคลผูข้อมบีัตรอาจตอ้งมกีารสอบสวนขอ้เท็จจริงเพิมเติมกบัเจา้บา้นหรือบุคคลที

น่าเชือถือ 

2) ขนัตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิมขนึหากพบปัญหาในการจดัเก็บลายพิมพนิ์วมอื 

3) เงือนไขหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงือนไขในการยืนคาํขออาจมีการเปลียนแปลงขึนอยู่นโยบายของรฐับาลหรือมติ

คณะรฐัมนตรีทีจะกาํหนดแนวทางปฏิบติัเป็นการเฉพาะ 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความประสงคต์่อ

เจา้หนา้ที 

2) เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลู

ทะเบียนบตัร 

3 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพ์

7 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ลายนิวมอืถ่ายรูปทาํบตัรพิมพค์าํขอ

มีบตัรตรวจสอบความถกูตอ้ง

รวบรวมเอกสารหลกัฐานทีเกียวขอ้ง

เสนอนายทะเบียนพิจารณา 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมตัิ/ไม่

อนุมติั  

 

3 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีอนุมตัิ   

- จดัทาํเอกสารใบรบัรองรายการ

ทะเบียนประวติั (ท.ร.38/1) เพือใช้

เป็นเอกสารรอรบับตัร 

2 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรบัรองจาก

กรมการจดัหางาน 

กรมการจัดหางาน 1 1 ฉบบั (**ขึนอยู่กบัมติ

คณะรฐัมนตรี

เป็นผูก้าํหนด**

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

เอกสารทีทาง

ราชการออกให้

เช่นท.ร.38/1 (เดิม), 

บตัรเดิมฯลฯ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาํบัตร 

ค่าธรรมเนียม60 บาท 

หมายเหตุ (ยกเวน้  (1) การทาํบตัรครงัแรกของผูท้มีีอายตุาํกว่า 15 ปี (2) กรณีบตัรเดมิสูญหายถูกทาํลาย

หรอืชาํรุดในสาระสาํคญัในเขตทอ้งททีปีระสบสาธารณภยัตามทผีูอ้าํนวยการทะเบยีนกลางประกาศกาํหนดและ 

ไดข้อมบีตัรภายในกาํหนดเวลาทผีูอ้าํนวยการทะเบยีนกลางประกาศกาํหนด 

2) ค่าธรรมเนียมคัดและรับรองรายการทะเบยีนประวัติ (ท.ร.38/1) 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั

ปทมุธานี 12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวบุคคลทไีม่มีสถานะทางทะเบียน 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวับคุคลทีไม่มสีถานะทางทะเบียน 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดใหค้นซึงไมม่สีญัชาตไิทยปฏิบตัเิกยีวกบัการทะเบียนราษฎรและกาํหนดอตัรค่าธรรมเนยีม

พ.ศ. 2551 

2) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการสาํรวจและจดัทาํทะเบียนสาํหรบับคุคลทีไมม่สีถานะทางทะเบยีนพ.ศ. 

2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวับุคคลทีไม่มสีถานะทางทะเบียน/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

บคุคลทีไม่มสีถานะทางทะเบียนทีมชืีอและรายการุบคคลในทะเบียนประวติัท.ร.38 กมเีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั

ขึนตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 และหลกัทีหกและเจ็ดเป็นเลข 89 รวมถึงบุตรของบคุคลดงักลา่วทีเกิดในประเทศไทยทีมีชือ

และรายการบุคคลในทะเบียนประวติัท.ร.38 กเลขประจาํตวัประชาชนขึนตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 และบคุคลทีไม่มสีถานะ
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ทางทะเบียนทีนายทะเบียนอาํเภอหรอืนายทะเบียนทอ้งถินจดัทาํทะเบียนประวตัิใหเ้นืองจากไมส่ามารถรบัแจง้การเกิด

หรอืเพิมชือในทะเบียนบา้นในสถานะคนสญัชาติไทยซึงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทีถกูทอดทิงเดก็อนาถาหรือคนไรร้ากเหงา้ที

อยู่ในการดแูลของสถานสงเคราะหที์มชืีอและรายการบุคคลในทะเบียนประวติัท.ร.38 กมเีลขประจาํตวัประชาชน13 

หลกัขนึตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 ทีมีอายุตงัแต ่5 ปีบรบิูรณแ์ตไ่ม่ 70 ปีบรบิูรณต์อ้งดาํเนินการดงันี 

  1. กรณีอายุครบ 5 ปีบรบูิรณห์รือนายทะเบียนจดัทาํทะเบียนประวตัิตอ้งขอมีบัตรภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีมีอายคุรบ 5 

ปีบรบิูรณห์รือวนัทีนายทะเบียนจดัทาํทะเบียนประวติั 

  2. กรณีบตัรเดิมหมดอายบุตัรหายหรอืถูกทาํลายหรือบัตรชาํรุดตอ้งขอมีบัตรใหมภ่ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีบตัรเดิม

หมดอายบุตัรหายหรือถูกทาํลายหรอืบตัรชาํรุด 

  3. กรณีทแีกไ้ขรายการชือตวัชือสกลุหรือชือตวัและชือสกลุหรอืวนัเดือนปีเกิดในทะเบียนประวตัิตอ้งขอเปลียนบตัร 

ภายใน 60 วนันบัแตว่นัทีนายทะเบียนไดแ้กไ้ขรายการในทะเบียนประวัติ 

หมายเหต ุ

1) กรณีมีเหตสุงสยัเกียวกบัรายการบุคคลผูข้อมบีัตรอาจตอ้งมกีารสอบสวนขอ้เท็จจริงเพิมเติมกบัเจา้บา้นหรือบุคคลที

น่าเชือถือ 

2) ขนัตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิมขนึหากพบปัญหาในการจดัเก็บลายพิมพนิ์วมอื 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความประสงค์

ตอ่เจา้หนา้ที 

2) เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลู

ทะเบียนบตัร 

3 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพ์

ลายนิวมอืถ่ายรูปทาํบตัรพิมพ์

คาํขอมบีตัรตรวจสอบความ

ถกูตอ้งรวบรวมเอกสารหลกัฐาน

ทีเกียวขอ้งเสนอนายทะเบียน

พิจารณา 

7 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

3) การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณาอนุมตัิ/ไม่ 3 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* - 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 อนุมติั 
 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีอนุมตัิ   

- จดัทาํเอกสารใบรบัคาํขอมีบตัร

เพือใชเ้ป็นหลกัฐานการรอรบั

บตัร   

จากสาํนกัทะเบียนกลาง 

(ภายใน 1 เดือน)  

2 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตวั

บุคคลทีไม่มี

สถานะทาง

ทะเบียนเดิม 

(กรณีบตัร

หมดอายบุตัร

ชาํรุดและขอ

เปลียนบตัร) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

แบบรบัรอง

รายการทะเบียน

ประวติับคุคลที

ไมมี่สถานะทาง

ทะเบียน (ท.ร.38 

ข) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอนืทีทาง

ราชการออกให ้(ถา้มี) 

เช่นหนงัสือขออนญุาต

ออกนอกเขตหลกัฐาน

การศกึษาฯลฯ 

- 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาํบัตร 

ค่าธรรมเนียม60 บาท 

หมายเหตุ (ยกเวน้ 

(1) การทาํบตัรครงัแรกของผูท้มีีอายตุาํกว่า 15 ปี         

(2) กรณีบตัรเดมิสูญหายถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคญัในเขตทอ้งททีปีระสบสาธารณภยัตามทผีูอ้าํนวยการ

ทะเบียนกลางประกาศกาํหนดและ         

ไดข้อมบีตัรภายในกาํหนดเวลาทผีูอ้าํนวยการทะเบยีนกลางประกาศกาํหนด      

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลกูกาจงัหวดั

ปทมุธานี 12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
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17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 



1/4 
 
คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนของบุคคลซึงได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย

สัญชาติกรณีเป็นผู้ทีได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาตหิรือขอกลับคนืสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัประชาชนของบุคคลซึงไดร้บัสญัชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติกรณี

เป็นผูที้ไดร้บัอนุมตัิใหส้ญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติหรอืขอกลบัคืนสญัชาตไิทยแลว้แตก่รณี 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจังหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจาํตวัประชาชนพ.ศ. 2526 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัประชาชนของบุคคลซึงไดร้บัสญัชาติไทยตามกฎหมายว่า

ดว้ยสญัชาติกรณีเป็นผูท้ีไดร้บัอนุมตัิใหส้ญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาติ/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)    /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูมี้สญัชาติไทยซงึมอีายตุงัแตเ่จ็ดปีบริบรูณแ์ตไ่มเ่กินเจ็ดสิบปีบรบิูรณแ์ละมีชือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมีบตัรต่อพนกังาน

เจา้หนา้ทีภายในหกสิบวนันบัแตว่นัทีไดส้ญัชาติไทยสาํหรบัผูไ้มไ่ดส้ญัชาติไทยโดยการเกิดหรือไดก้ลบัคืนสญัชาติไทย

ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัชาติ 
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กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูย้ืนคาํขอหรือพยานบคุคลเป็นการเพิมเติม หากไมข่อมบีตัรต่อพนกังาน

เจา้หนา้ทีภายในกาํหนดหกสิบวนัตามทีกฎหมายกาํหนดตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กิน 100 บาท 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความประสงคต์่อ

เจา้หนา้ทีเจา้หนา้ทีตรวจสอบ

หลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลู

ทะเบียนบตัรประจาํตวัประชาชน 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักบัรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพล์าย

นิวหวัแมมื่อทงัขวาและซา้ย , 

ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมีบตัร 

(บ.ป.1)  เสนอพนกังานเจา้หนา้ที

พิจารณาอนญุาตพิมพบ์ตัร

ประจาํตวัประชาชน , จดัเกบ็ลาย

พิมพนิ์วชีทงัขวาและซา้ยและมอบ

บตัรประจาํตวัประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาท ี

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือสาํคญัการ

แปลงสญัชาตเิป็นไทย

หรอืหนงัสือสาํคญั

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดงการไดก้ลบัคืน

สญัชาติไทย 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอแม่ทะ 

หมายเหตุ(ทวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่ 3 ถนนลาํปาง-แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150 

โทรศพัท์. 0-5428-9222, 0-5433-1543 โทรสาร.0-5428-9222) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมูท่ ี11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทมุธาน ี12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรอืงราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอมบีัตรบ.ป.1 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนของบุคคลทีได้รับการเพมิชอืในทะเบียนบ้านกรณี

แจ้งเกิดเกินกาํหนดหรือตกสาํรวจ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัประชาชนของบุคคลทไีดร้บัการเพิมชือในทะเบียนบา้นกรณีแจง้เกิดเกิน

กาํหนดหรอืตกสาํรวจ 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจาํตวัประชาชนพ.ศ. 2526 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัประชาชนของบุคคลทีไดร้บัการเพิมชือในทะเบียนบา้นกรณี

แจง้เกิดเกินกาํหนดหรือตกสาํรวจ/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช (ตงัอยู่ททีวีา่การอาํเภอแมท่ะ) 3 ถนนลาํปาง-แม่ทะ

ตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูมี้สญัชาติไทยซงึมอีายตุงัแตเ่จ็ดปีบริบรูณแ์ตไ่มเ่กินเจ็ดสิบปีบรบิูรณแ์ละมีชือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมบีตัรตอ่พนกังาน

เจา้หนา้ทีภายในหกสิบวนันบัแต ่

วนัทีนายทะเบียนเพิมชือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรกรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้ง

สอบสวนผูยื้นคาํขอหรือพยานบคุคลเป็นการเพิมเตมิหากไมข่อมบีตัรประจาํตวัประชาชนตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภายใน
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กาํหนดหกสิบวนัตามทีกฎหมายกาํหนดตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กิน 100 บาท 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความประสงค์

ตอ่เจา้หนา้ทีเจา้หนา้ที

ตรวจสอบหลกัฐานรายการใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรและ

ฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร

ประจาํตวัประชาชน 
 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังาน

ทะเบียนเทศบาล

ตาํบลสิริราช 

(ตงัอยู่ทีทีว่าการ

อาํเภอแมท่ะ) 3 

ถนนลาํปาง-แมท่ะ

ตาํบลนาครวั

อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพล์าย

นิวหวัแมมื่อทงัขวาและซา้ย , 

ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมี

บตัร (บ.ป.1)  เสนอพนกังาน

เจา้หนา้ทีพิจารณาอนญุาตพิมพ์

บตัรประจาํตวัประชาชน , 

จดัเก็บลายพิมพนิ์วชีทงัขวาและ

ซา้ยและมอบบตัรประจาํตวั

ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังาน

ทะเบียนเทศบาล

ตาํบลสิริราช 

(ตงัอยู่ทีทีว่าการ

อาํเภอแมท่ะ) 3 

ถนนลาํปาง-แมท่ะ

ตาํบลนาครวั

อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาท ี
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สตูบิัตร กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บา้นทีผูน้นัเคยมี

ชืออยู่กอ่นหรือ

หลกัฐานเอกสารที

ทางราชการออกให้

อย่างใดอย่างหนึง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สอบสวนเจา้บา้น

หรอืบคุคลผู ้

น่าเชือถือเพิมเติม

กรณีตกสาํรวจ) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ..... หรอืผูบ้ริหารหนว่ยงานทีผูน้นัยืนคาํขอมีบตัร 

หมายเหตุ((ระบทุอียู่เวบไซตแ์ละหมายเลขโทรศพัทข์องหนว่ยงานตนเอง)) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมูท่ ี11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทมุธาน ี12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักงานเทศบาลตาํบลสิรริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรยีนตูร้บัเรืองราวรอ้งเรยีนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่ 1-9 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรยีนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
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หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอมบีัตรบ.ป.1 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนครังแรกกรณีทมีีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ ์

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัประชาชนครงัแรกกรณีทีมีอายคุรบเจ็ดปีบริบรูณ ์

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจาํตวัประชาชนพ.ศ. 2526 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัประชาชนครงัแรกกรณีทีมีอายุครบเจ็ดปีบริบรูณ/์เทศบาล

ตาํบลสิรริาช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสริริาช   (ตงัอยู่ททีวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581 ) /ติดต่อดว้ยตนเองณ

ศูนยบ์รกิารร่วม 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูมี้สญัชาติไทยซงึมอีายคุรบเจด็ปีบริบูรณแ์ละมีชือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมีบตัรตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภายในหกสิบวนั

นบัแตว่นัทีอายุครบเจ็ดปีบรบิูรณ ์ การขอมบีตัร/ขอมบีตัรใหม/่หรอืขอเปลียนบตัรของผูม้อีายไุมถ่ึง 15 ปีใหเ้ป็นหนา้ที

ของบิดามารดาผูป้กครองหรือบุคคลซึงรบัดแูลผูน้นัเป็นผูยื้นคาํขอแตไ่มต่ดัสิทธิบคุคลนนัทีจะยืนคาํขอดว้ยตนเอง  กรณี

หากมคีวามจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูยื้นคาํขอหรอืพยานบุคคลเป็นการเพิมเติม 
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13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความประสงคต์อ่

เจา้หนา้ทีเจา้หนา้ทีตรวจสอบ

หลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลู

ทะเบียนบตัรประจาํตวัประชาชน 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักบัรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพล์าย

นิวหวัแมมื่อทงัขวาและซา้ย , 

ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมีบตัร 

(บ.ป.1)  เสนอพนกังานเจา้หนา้ที

พิจารณาอนญุาตพิมพบ์ตัร

ประจาํตวัประชาชน , จดัเกบ็ลาย

พิมพนิ์วชีทงัขวาและซา้ยและมอบ

บตัรประจาํตวัประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาท ี

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารยนืยนัตวัตนทอีอกโดยหนว่ยงานภาครฐั 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สตูบิัตร กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารทีทางราชการ

ออกใหอ้ย่างใดอย่าง

หนงึเช่นสาํเนาทะเบียน

- 1 1 ฉบบั - 
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ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นกัเรยีนใบสทุธิ

ประกาศนียบัตรหนงัสือ

เดินทางเป็นตน้ 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอแม่ทะหรือเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย ์(เทศบาลตาํบลสริิราชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเห็น (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริิราชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปางและตูร้บัฟังความคิดเห็นและเรืองราวรอ้งทกุขป์ระจาํหมู่ท ี1-9) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมูท่ ี11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทมุธาน ี12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอมบีัตรบ.ป.1 

- 

19. หมายเหตุ 

วันทพีมิพ ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนครังแรกของผู้มีอายุครบเจด็ปีบริบูรณแ์ต่ไม่ได้ยนืคาํ

ขอมีบัตรภายในกาํหนดและไม่ใชก่รณีได้รับการเพิมชอืในทะเบยีนบ้าน 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัประชาชนครงัแรกของผูมี้อายคุรบเจ็ดปีบริบรูณแ์ต่ไมไ่ดย้ืนคาํขอมบีตัร

ภายในกาํหนดและไมใ่ช่กรณีไดร้บัการเพิมชือในทะเบียนบา้น 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจาํตวัประชาชนพ.ศ. 2526 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัประชาชนครงัแรกของผูมี้อายุครบเจ็ดปีบรบิูรณแ์ตไ่มไ่ดย้ืน

คาํขอมบีตัรภายในกาํหนด/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช   (ตงัอยู่ททีวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581 ) /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูมี้สญัชาติไทยซงึมอีายคุรบเจด็ปีบริบูรณแ์ละมีชือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมีบตัรตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภายในหกสิบวนั

นบัแตว่นัทีอายุครบเจ็ดปีบรบิูรณ ์ การขอมบีตัร/ขอมบีตัรใหม/่หรอืขอเปลียนบตัรของผูม้อีายไุมถ่ึง 15 ปีใหเ้ป็นหนา้ที

ของบิดามารดาผูป้กครองหรือบุคคลซึงรบัดแูลผูน้นัเป็นผูยื้นคาํขอแตไ่มต่ดัสิทธิบคุคลนนัทีจะยืนคาํขอดว้ยตนเอง กรณี

หากมคีวามจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูยื้นคาํขอหรอืพยานบุคคลเป็นการเพิมเติม 
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. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมบีตัร/ขอมบีัตรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความ

ประสงคต์่อเจา้หนา้ที

เจา้หนา้ทีตรวจสอบ

หลกัฐานรายการใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร

และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร

ประจาํตวัประชาชน 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏ

ว่าเป็นบคุคลคนเดียวกนักบั

รายการในฐานขอ้มลู

ดาํเนินการพิมพล์าย

นิวหวัแมมื่อทงัขวาและซา้ย 

, ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํ

ขอมบีัตร (บ.ป.1)  เสนอ

พนกังานเจา้หนา้ทีพิจารณา

อนญุาตพิมพบ์ตัรประจาํตวั

ประชาชน , จดัเก็บลาย

พิมพนิ์วชีทงัขวาและซา้ย

และมอบบตัรประจาํตวั

ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาท ี

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สตูิบัตร กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) หากไม่มีใหเ้รียก - 1 1 ฉบบั - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เอกสารอนืทีทาง

ราชการออกให้

อย่างใดอย่าง

หนงึเช่นสาํเนา

ทะเบียนนกัเรยีน

ใบสทุธิ

ประกาศนียบตัร

หนงัสือเดินทาง

เป็นตน้ 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอแม่ทะหรือเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย ์(เทศบาลตาํบลสริิราชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเห็น (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริิราชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปางและตูร้บัฟังความคิดเห็นและเรืองราวรอ้งทกุขป์ระจาํหมู่ท ี1-9) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมูท่ ี11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทมุธาน ี12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 
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3) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอมบีัตรบ.ป.1 

- 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรชาํรุดในสาระสาํคัญ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัประชาชนใหม่กรณีบัตรชาํรุดในสาระสาํคญั 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจาํตวัประชาชนพ.ศ. 2526 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัประชาชนใหมก่รณีบัตรชาํรุดในสาระสาํคญั/เทศบาลตาํบล

สิรริาช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช   (ตงัอยู่ททีวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581 ) /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูที้ทาํบตัรประจาํตวัประชาชนชาํรุดในสาระสาํคญัตอ้งมีบตัรใหมภ่ายในหกสิบวนันบัแตว่นัทีบตัรประจาํตวัประชาชน

ชาํรุดในสาระสาํคญั  หากไม่ขอมีบตัรประจาํตวัประชาชนตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภายในกาํหนดหกสิบวนัตามทีกฎหมาย

กาํหนดตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กิน 100 บาท  กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูย้ืนคาํขอหรือพยานบุคคลเป็น

การเพิมเติม 
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13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมบีตัร/ขอมบีัตรใหม/่ขอ

เปลียนบตัรแจง้ความ

ประสงคต์่อเจา้หนา้ที

เจา้หนา้ทีตรวจสอบ

หลกัฐานรายการใน

ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร

และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร

ประจาํตวัประชาชน 
 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏ

ว่าเป็นบคุคลคนเดียวกนักบั

รายการในฐานขอ้มลู

ดาํเนินการพิมพล์าย

นิวหวัแมมื่อทงัขวาและซา้ย 

, ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํ

ขอมบีัตร (บ.ป.1)  เสนอ

พนกังานเจา้หนา้ทีพิจารณา

อนญุาตพิมพบ์ตัรประจาํตวั

ประชาชน , จดัเก็บลาย

พิมพนิ์วชีทงัขวาและซา้ย

และมอบบตัรประจาํตวั

ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาที 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (บตัรประจาํตวั

ประชาชนเดิมที

ชาํรุด) 

2) 

หลกัฐานเอกสาร

ทีมรูีปถ่ายทีทาง

ราชการออกให้

เชน่ใบอนญุาต

ขบัขี , หนงัสือ

เดินทางฯลฯเป็น

ตน้ 

- 1 1 ฉบบั (ไมต่อ้งสอบสวน

พยานเพิมเตมิ) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาํตัวประชาชน 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมูท่ ี11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทุมธาน ี12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 
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3) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอมบีัตรบ.ป.1 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดมิหมดอายุ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจาํตวัประชาชนพ.ศ. 2526 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัประชาชนใหมก่รณีบัตรเดิมหมดอายุ/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช   (ตงัอยู่ททีวีา่การอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581 ) /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูที้บัตรเดิมหมดอายุตอ้งมบีัตรใหมโ่ดยยืนคาํขอตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภายในหกสิบวันนบัแต่วนัทีบัตรเดิมหมดอายุหรือ

จะขอมบีตัรใหมก่่อนวนัทีบัตรหมดอายกุ็ไดโ้ดยยืนคาํขอต่อพนกังานเจา้หนา้ทีภายในหกสิบวนัก่อนวันทีบตัรเดิม

หมดอายุ หากไม่ขอมีบตัรประจาํตวัประชาชนต่อพนกังานเจา้หนา้ทีภายในกาํหนดหกสบิวนัตามทีกฎหมายกาํหนดตอ้ง

ระวางโทษปรบัไมเ่กิน 100 บาท  กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูย้ืนคาํขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิมเติม 
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13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอเปลยีนบตัร

แจง้ความประสงคต่์อเจา้หนา้ทีเจา้หนา้ที

ตรวจสอบหลกัฐานรายการในฐานขอ้มลู

ทะเบียนราษฎรและฐานขอ้มลูทะเบียน

บตัรประจาํตวัประชาชน 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมอืตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็นบคุคล

คนเดียวกนักบัรายการในฐานขอ้มลู

ดาํเนินการพิมพล์ายนิวหวัแมมื่อทงัขวา

และซา้ย , ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมี

บตัร (บ.ป.1)  เสนอพนกังานเจา้หนา้ที

พิจารณาอนุญาตพิมพบ์ตัรประจาํตวั

ประชาชน , จดัเก็บลายพิมพนิ์วชีทงัขวา

และซา้ยและมอบบตัรประจาํตวั

ประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาท ี

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (บตัรเดิมที

หมดอายุ) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอแม่ทะหรือเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย ์(เทศบาลตาํบลสริิราชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเห็น (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริิราชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปางและตูร้บัฟังความคิดเห็นและเรืองราวรอ้งทกุขป์ระจาํหมู่ท ี1-9) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมูท่ ี11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทมุธาน ี12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอมบีัตรบ.ป.1 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาํตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทาํลาย 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอมบีตัรประจาํตวัประชาชนใหม่กรณีบัตรสญูหายหรอืถูกทาํลาย 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. บตัรประจาํตวัประชาชนพ.ศ. 2526 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอมบีัตรประจาํตวัประชาชนใหมก่รณีบัตรสญูหายหรือถูกทาํลาย/เทศบาล

ตาํบลสิรริาช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช   (ตงัอยู่ททีวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581 ) /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูที้ทาํบตัรสญูหายหรือบตัรถูกทาํลายตอ้งมบีตัรใหมภ่ายในหกสิบวนันบัแตว่นัทีบัตรสญูหายหรือบตัรถูกทาํลาย 

หากไมข่อมบีตัรประจาํตวัประชาชนตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภายในกาํหนดหกสบิวนัตามทีกฎหมายกาํหนดตอ้งระวางโทษ

ปรบัไมเ่กิน 100 บาท  กรณีหากมีความจาํเป็นอาจตอ้งสอบสวนผูยื้นคาํขอหรือพยานบคุคลเป็นการเพิมเติม 
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13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมบีัตร/ขอมบีตัรใหม/่ขอเปลยีน

บตัรแจง้ความประสงคต์่อเจา้หนา้ที

เจา้หนา้ทีตรวจสอบหลกัฐาน

รายการในฐานขอ้มลูทะเบียน

ราษฎรและฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร

ประจาํตวัประชาชน 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น

บคุคลคนเดียวกนักับรายการใน

ฐานขอ้มลูดาํเนินการพิมพล์าย

นิวหวัแมมื่อทงัขวาและซา้ย , 

ถ่ายรูปทาํบตัร ,พิมพค์าํขอมีบตัร 

(บ.ป.1)  เสนอพนกังานเจา้หนา้ที

พิจารณาอนญุาตพิมพบ์ตัร

ประจาํตวัประชาชน , จดัเกบ็ลาย

พิมพนิ์วชีทงัขวาและซา้ยและมอบ

บตัรประจาํตวัประชาชนใหผู้ข้อ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาที 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานเอกสารทีมีรูปถ่าย

ของผูข้อมีบตัรและเป็น

เอกสารทีทางราชการออก

ใหอ้ย่างใดอย่างหนงึเช่น

ใบอนญุาตขบัขี , หนงัสือ

- 1 0 ฉบบั - 
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ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เดินทางเป็นตน้ 

2) 
หลกัฐานการแจง้ความบัตร

สญูหายหรือบตัรถูกทาํลาย 

กองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล 

1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาํตัวประชาชน 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอแม่ทะหรือเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย ์(เทศบาลตาํบลสริิราชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเห็น (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริิราชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปางและตูร้บัฟังความคิดเห็นและเรืองราวรอ้งทกุขป์ระจาํหมู่ท ี1-9) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ(59 หมูท่ ี11 ตาํบลบึงทองหลางอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทมุธาน ี12150 / สายด่วน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอมบีัตรบ.ป.1 

- 
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18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบยีนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับท ี4) พ.ศ. 2551 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญัตสิญัชาติ (ฉบบัท ี

4) พ.ศ. 2551 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สญัชาต(ิฉบบัท ี4) พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน284  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 659  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 73  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญัติ

สญัชาติ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกัทะเบียนอาํเภอ(แห่งทอ้งททีผูีน้นัมีภูมลิาํเนาในปัจจบุนัหรือไดจ้ดัทาํทะเบียนประวตัิ)/

ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 



2/6 
 
12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

คณุสมบัติ 

บคุคลทีจะยืนคาํขอลงรายการสญัชาติไทยมีอายุตงัแต่ 15 ปีบรบูิรณข์นึไปกรณีอายตุาํกวา่ 15 ปีใหบ้ิดามารดาหรือ

ผูป้กครองยืนคาํขอแทนสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1. เป็นกลุม่บุคคลทีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัที 14 กมุภาพนัธ ์2515 โดยมพี่อและแมเ่ป็นคนต่างดา้วทีเขา้มาอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นการชวัคราวหรอืไดร้บัผ่อนผันใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพิเศษหรือเขา้มาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบดว้ย

กฎหมาย 

2. เป็นกลุม่บุคคลทีเกิดในประเทศไทยตงัแต่วนัที 14 ธันวาคม 2515 ถงึวนัที 25 กมุภาพนัธ ์2535 โดยมีพ่อและแมเ่ป็น

คนต่างดา้วทีเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชวัคราวหรือไดร้บัผ่อนผนัใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพิเศษหรือเขา้มาอยู่ในประเทศ

ไทยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

3.กลุม่บุตรของบุคคลกลุ่มที 1 หรอืกลุ่มที 2 ทีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัที 28กมุภาพันธ ์2551 บคุคลกลุ่มนีตอ้งมีพ่อ

หรอืแม่คนใดคนหนงึหรือทงัสองคนเป็นผูที้เกิดในประเทศไทยและถกูถอนสญัชาติตามปว.337 จึงเป็นสาเหตทุาํใหผู้ที้

เป็นบุตรไมไ่ดร้บัสญัชาติไทย 

เงอืนไข 

1)เป็นผูที้อาศยัอยู่ในประเทศไทยติดต่อกนัโดยมีหลกัฐานการทะเบียนราษฎร 

2) เป็นผูมี้ความประพฤติดีหรอืทาํคณุประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมหรือประเทศไทย 

หมายเหตุ 

1) กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรือมีความบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได้

เจา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทียืนเพิมเติมโดยผูยื้นคาํขอจะตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอืยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากาํหนดในบนัทึกดงักล่าวมเิช่นนนัจะถือว่าผูยื้นคาํขอละ

ทิงคาํขอโดยเจา้หนา้ทีและผูยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าวและจะมอบสาํเนาบนัทกึความ

บกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2) เจา้หนา้ทีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัตงัแต่วนัพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง

พ.ร.บ.อาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูยื้นคาํขอลงรายการสญัชาตไิทย

ตามแบบคาํขอลงรายการสญัชาติไทย

ในทะเบียนบา้นตามม.23 พรอ้มดว้ย

เอกสารหลกัฐาน 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของ

เอกสารหลกัฐานและการมีชือและ

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 
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ท ี ประเภทขนัตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รายการบุคคลฐานขอ้มลูทะเบียน

ราษฎร 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูย้ืนคาํขอและพยานบุคคลผู้

น่าเชือถือเพือใหก้ารรบัรองคณุสมบติั

ตามกฎหมายของผูยื้นคาํขอรวบรวม

เอกสารหลกัฐานทีเกยีวขอ้งพรอ้ม

ความเห็นเสนอใหน้ายอาํเภอ/

ผูอ้าํนวยการเขต (แลว้แต่กรณี) 

พิจารณา 

89 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอาํเภอ/ผูอ้าํนวยการเขต (แลว้แต่

กรณี) พิจารณาอนุมตัิหรอืไม่อนมุตัิ 

15 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีทีมีคาํสงัอนญุาตนายทะเบียนส่ง

เรืองใหส้าํนกัทะเบียนกลางตรวจสอบ

เพือกาํหนดเลขประจาํตวัประชาชน

และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอ

ทราบเป็นหนงัสือ 

-กรณีทีมีคาํสงัไมอ่นุญาตใหแ้จง้เหตผุล

ดงักลา่วดว้ย 

5 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

สาํนกัทะเบียนกลางตรวจสอบหลกัฐาน

เอกสารผลการพิจารณาอนุมติัของ

นายอาํเภอ/ผูอ้าํนวยการเขตและ

ดาํเนินการกาํหนดเลขประจาํตวั

ประชาชนใหแ้ก่ผูยื้นคาํขอ 

15 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

- สาํนกัทะเบียนกลางแจง้ผลการ

กาํหนดเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

- สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/สาํนกัทะเบียน

ทอ้งถินแจง้ผูย้ืนคาํขอเพือเพิมชือเขา้ใน

ทะเบียนบา้น (ท.ร.14) 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแม่

ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 132 วนั 
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14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สตูบิัตรหรือหนงัสือ

รบัรองการเกิด 

(ท.ร.20/1) หรอื

หนงัสือรบัรอง

สถานทีเกิดของผูข้อ

ลงรายการสญัชาติ

ไทย 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

ทะเบียนบา้น 

(ท.ร.14หรอืท.ร.13) 

ทะเบียนประวติั 

(ท.ร.38 ท.ร.38/1 

ท.ร.38 กหรือท.ร.38 

ข) หรอืทะเบียน

ประวตัิประเภทตา่งๆ

ในกรณีทีเคยไดร้บั

การจดัทาํทะเบียน

ประวตัิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

3) 

บตัรประจาํตวัคนซงึ

ไมม่ีสญัชาติไทย(ถา้

มี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

4) 
ใบสาํคญัประจาํตวั

คนต่างดา้ว    (ถา้มี) 

กองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล 

1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หลกัฐานแสดงวา่พ่อ กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา
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ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรอืแมเ่ป็นผูเ้กิดใน

ประเทศไทย (กรณีผู ้

ยืนคาํขอเกิดระหว่าง 

26 กุมภาพนัธ ์2535- 

ถึงวนัที 27 กุมภาพนัธ ์

2551 

ถกูตอ้ง) 

2) 
รูปถ่ายขนาด 2 นิว

จาํนวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสารทีหนว่ยงาน

หรอืองคก์รตา่งๆออก

ใหเ้พือรบัรองความ

ประพฤติหรือการทาํ

คณุประโยชนใ์หก้บั

สงัคม (ถา้มี) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

สาํเนาทะเบียนบา้น/

สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของพยานที

ใหก้ารรบัรองบุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู1่1 ถ.ลาํลกูกาคลอง 9 ต.บงึทองหลาง

อ.ลาํลกูกาจ.ปทุมธานี 12150 

หมายเหตุ( โทร 1548 (สายดว่น)  http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง
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ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญัติสญัชาติ (ฉบบัที 4) 

พ.ศ.2551 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเลขทบี้านกรณีทะเบียนบ้านชัวคราว 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอเลขทีบา้นกรณีทะเบียนบา้นชวัคราว 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจังหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอเลขทบีา้นกรณีทะเบียนบา้นชวัคราว/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช (ตงัอยู่ททีวีา่การอาํเภอแมท่ะ ) หมู่ 3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัตงัแตส่รา้งบา้นเสรจ็ 

3. เงือนไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
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(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืนประกอบ

พิจารณาในเบืองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/ไมร่บั

แจง้และแจง้ผลการพิจารณา 
 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บตัรประจาํตวัประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผูแ้จง้) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 

ใบรบัแจง้เกียวกบับา้น 

(ท.ร. 9) 

สาํนักทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั - 

2) 
เอกสารการเป็นเจา้ของ

กรรมสิทธิทีดิน 

กรมทีดนิ 0 1 ฉบบั (ถา้มี) 

3) 

เอกสารการขออนญุาต

ก่อสรา้งตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการควบคมุ

อาคาร 

- 1 0 ฉบบั (ถา้มี) 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักงานเทศบาลตาํบลสิรริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรยีนตูร้บัเรืองราวรอ้งเรยีนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่ 1-9 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรยีนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเลขทบี้าน 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอเลขทีบา้น 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอเลขทีบา้น/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช (ตงัอยู่ททีวีา่การอาํเภอแมท่ะ ) หมู่ 3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150 ( โทรศพัท์.0-5420-9581 )  /ติดต่อดว้ยตนเองณ

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทสีรา้งบา้นเสร็จ 

3. เงือนไข 
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(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 

(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืนประกอบ

พิจารณาในเบืองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/ไมร่บั

แจง้และแจง้ผลการพิจารณา 
 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 

 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวัประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผ◌ู้

แจง้) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) ใบรบัแจง้เกียวกบับา้น สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/ 1 0 ฉบบั - 
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ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

(ท.ร. 9) สาํนกัทะเบียนทอ้งถิน 

2) 
เอกสารการเป็น

เจา้ของกรรมสทิธิทีดิน 

กรมทีดิน 0 1 ฉบบั (ถา้มี) 

3) 

เอกสารการขอ

อนญุาตก่อสรา้งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคมุอาคาร 

- 1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักงานเทศบาลตาํบลสิรริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ(โทรศพัท์ 0-5420-9581) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนตูร้บัเรืองราวรอ้งเรยีนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่ 1-9 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรยีนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกดิตามมาตรา 20/1 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอหนงัสือรบัรองการเกิดตามมาตรา 20/1 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจังหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ประกาศสาํนกัทะเบียนกลางเรืองหลกัเกณฑเ์งอืนไขและวิธีการในการของหนงัสอืรบัรองการเกดิตามมาตรา 

20/1 แห่งพระราชบญัญตักิารทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 ซึงแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญตักิารทะเบียน

ราษฎร (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การขอหนงัสือรบัรองการเกิดตามมาตรา 20/1/เทศฐาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช   (ตงัอยู่ททีวี่าการอาํเภอแมท่ะหมู่3 ถนนลาํปาง-

แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150)  โทรศพัท์.0-5420-9581,0-5428-9222   /ตดิตอ่ดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ (ทผี◌ู้รอ้งเกดิ / ทผี◌ู้รอ้งมชีอืในทะเบียนบา้น / ทผีูร้อ้งมภีูมลิาํเนาอยู่ในปัจจบุนั) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูยื้นคาํรอ้งไดแ้ก่ผูร้อ้งหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจ 

2. เงือนไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60วนั 
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(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืนประกอบ

พิจารณาในเบืองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร

สอบสวนพยานบคุคลพยาน

แวดลอ้มทีเกียวขอ้งเกียวกบับิดา

มารดาสญัชาติของบิดามารดาถึง

สถานทีเกิดจาํนวนพีนอ้งรว่มบิดา

มารดาและทีอยู่ปัจจบุนัและ

รวบรวมหลกัฐานทงัหมดพรอ้ม

ความเห็นเสนอใหน้ายอาํเภอ

พิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอาํเภอพิจารณาพยานหลกัฐาน

แลว้แจง้ผลการพิจารณาใหน้าย

ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน

ทอ้งถินทราบ 

9 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย

ทะเบียนทอ้งถินพิจารณา

ดาํเนินการและแจง้ผลการพิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ

ราช* อาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 

 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงานภาครฐั

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บตัรประจาํตวัประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผูแ้จง้) 

2) รูปถ่าย 2 นิวจาํนวน 2 รูป - 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาทะเบียน

บา้นหรอืสาํเนา

ทะเบียนประวติั

เช่นท.ร.38 , ท.ร. 

38/1 , ท.ร.38 

กหรือท.ร.38 ข 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หลกัฐานทีแสดงวา่

เกิดใน

ราชอาณาจกัร (ถา้

มี) 

- 1 0 ฉบบั (เช่นหลกัฐาน

ลงบญัชีทหาร

กองเกิน , 

ใบสาํคญัประจาํ

ถินทีอยู่หรือ

ใบสาํคญั

ประจาํตวัคน

ต่างดา้วเป็นตน้) 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจาํหน่ายชอืและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาตไิทยหรือคน

ต่างด้าวทีมีใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นกรณีคนสญัชาติไทยหรือคนตา่งดา้วทีมี

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้วตายในต่างประเทศ 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภมิูภาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นกรณีคนสญัชาติไทยหรือ

คนต่างดา้วทีมใีบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้วตายในต่างประเทศ/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ ( แห่งทอ้งททีผีูต้ายมชีอือยู่ในทะเบียนบา้น) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูยื้นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูท้ีไดร้บัมอบหมายจากเจา้บา้น 
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2. เงือนไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 

(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา

อนญุาต/ไมอ่นญุาตและแจง้

ผลการพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานการจด

ทะเบียนคนตาย 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หลกัฐานการตายที

ออกโดยรฐับาล

ของประเทศทีมี

การตาย 

- 1 0 ฉบบั (แปลและรบัรอง

ความถูกตอ้งจาก

กระทรวงการ

ต่างประเทศ) 
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15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชนของเจา้บา้น 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) 

สาํเนาทะเบียนบา้น

ฉบบัเจา้บา้นท.ร. 14 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 1 ฉบบั (ทีมีชือคน

ตาย) 

3) 

หนงัสือมอบหมาย

และบตัรประจาํตวั

ประชาชนผูท้ีไดร้บั

มอบหมาย 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมกีาร

มอบหมาย) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจาํหน่ายชอืและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชือและรายการบุคคล

ในทะเบยีนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นกรณีมชืีอและรายการบุคคลในทะเบียน

บา้นมากกวา่ 1 แห่ง 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นกรณีมชืีอและรายการ

บคุคลในทะเบียนบา้นมากกว่า 1 แห่ง/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)/ตดิต่อดว้ยตนเองณ

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ (ทผีูน้นัมภูีมลิาํเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูยื้นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูท้ีเจา้บา้นมอบอาํนาจหรอืบุคคลทีมีชือซาํ 

2. เงือนไข 
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(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15วนั 

(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

13.ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรีับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนเจา้บา้นหรือคนทีมี

ชอืซาํโดยใหยื้นยนัใหแ้น่นอน

เพียงแห่งเดียวโดยรวบรวม

หลกัฐานเพือเสนอนาย

ทะเบียนพิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย

ทะเบียนทอ้งถินพิจารณา

อนญุาต/ไมอ่นญุาตและแจง้

ผลการพิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 2 วนั 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการ

เอกสารยนืยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บา้น 

สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/

สาํนกัทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั (ฉบบัเจา้บา้นทีมี

รายการบุคคลซาํกัน) 
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15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผ◌ู้แจง้หรือ

ของเจา้บา้น) 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 
 



1/3 
 
คู่มือสาํหรับประชาชน: การจาํหน่ายชอืและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมือปรากฏว่าบุคคลใน

ทะเบยีนบ้านได้ตายไปแลว้แต่ยังไม่ได้จาํหน่ายชอืและรายการบุคคล 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นเมือปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบา้นได้

ตายไปแลว้แต่ยงัไมไ่ดจ้าํหน่ายชือและรายการบคุคล 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นเมอืปรากฏว่าบุคคลใน

ทะเบียนบา้นไดต้ายไปแลว้แตย่งัไมไ่ดจ้าํหน่ายชือและรายการบุคคล/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ (ทบีุคคลนนัมชีอือยูใ่นทะเบยีนบา้น) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูยื้นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูท้ีไดร้บัมอบหมายจากเจา้บา้น 

2. เงือนไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
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ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15วนั 

(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี
ประเภท

ขนัตอน 

รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืนประกอบ

พิจารณาในเบืองตน้ 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย

ทะเบียนทอ้งถินพิจารณาอนญุาต/

ไมอ่นญุาตและแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบา้น สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/

สาํนกัทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั (ฉบบัเจา้บา้นที

ปรากฎชือคนตาย) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของเจา้บา้น) 

2) 
เอกสารทีเกยีวขอ้ง

กบัผูต้าย 

สาํนกับริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

3) 

หนงัสือมอบหมาย

และบตัรประจาํตวั

ผูม้อบหมาย 

สาํนกับริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบบั (กรณีมกีาร

มอบหมาย) 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจาํหน่ายชอืและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมือมีคาํสังศาลให้ผู้ใดเป็น

คนสาบสูญ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นเมือมคีาํสงัศาลใหผู้ใ้ดเป็นคนสาบสญู 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การจาํหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้นเมอืมีคาํสงัศาลใหผู้ใ้ดเป็น

คนสาบสญู/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ (ทบีุคคลนนัมชีอือยูใ่นทะเบยีนบา้น) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูยื้นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูท้ีไดร้บัมอบหมายจากเจา้บา้น 

2. เงือนไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผิดจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
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ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15วนั 

(2) กรณีทีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทงันีการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีรบัเรอืง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพือสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพือตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนญุาต/

ไมอ่นญุาตและแจง้ผลการ

พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาทะเบียนบา้น สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั (ฉบบัเจา้บา้นที

ปรากฎชือคน

สาบสญู) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสารยนื

เพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวัประชาชน

เจา้บา้น 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) สาํเนาคาํสงัศาล - 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือมอบหมายพรอ้ม

บตัรประจาํตวัผูม้อบหมาย 

- 1 0 ฉบบั - 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรอืเอกสาร

หลักฐานทเีก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตน้ฉบบัหรือเอกสารหลกัฐานที

เก็บตน้ฉบบัเอกสารการทะเบียน 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นกลาง, ส่วนภมูภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตน้ฉบบัหรือ

เอกสารหลกัฐานทีเกบ็ตน้ฉบบัเอกสารการทะเบียน/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกับรกิารท ี1 วงัไชยาถ.นครสวรรคเ์ขตดสุติกรุงเทพ 10300 หมายเลขโทรศพัท ์0-22811-

2543/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการสาํนกับรกิารท ี2 ถ.ลาํลูกกา-องครกัษ์คลอง 9 อ.ลาํลูกกาจ.ปทมุธาน ี12150 หมายเลข

โทรศพัท์ 0-2791-7034/ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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3) สถานทีให้บริการหมู ่3 ถนนลาํปาง-แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150 /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณศูนยบ์รกิารร่วม 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (สาํนกัทะเบียนทจีดัทาํทะเบียนราษฎรดว้ยระบบคอมพวิเตอร์แหง่ใดแห่งหนงึก็ได)้ 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูร้อ้งไดแ้ก่เจา้ของรายการหรือผูมี้สว่นไดเ้สียจะขอใหน้ายทะเบียนตรวจคดัหรือคดัและรบัรองสาํเนารายการเอกสาร

ทะเบียนราษฎรซงึเป็นตน้ฉบบั 

. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนญุาต/ไม่

อนญุาตและแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผูร้อ้งกรณีเจา้ของ

รายการหรือผ◌ู้มสีว่น

ไดเ้สียมาดาํเนินการ

ดว้ยตนเอง) 

2) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผูม้อบหมายพรอ้ม

หนงัสือมอบหมายกรณี

ทีมกีารมอบหมาย) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี รายการเอกสารยนืเพมิเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) หลกัฐานทีแสดงความเป็นผูมี้ สาํนกับรหิารการ 1 0 ฉบบั - 
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ท ี รายการเอกสารยนืเพมิเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

สว่นไดเ้สีย ทะเบียน 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักงานเทศบาลตาํบลสิรริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรยีนตูร้บัเรืองราวรอ้งเรยีนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่ 1-9 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรยีนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรอืเอกสาร

หลักฐานทเีก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตน้ฉบบัหรือเอกสารหลกัฐานที

เก็บตน้ฉบบัเอกสารการทะเบียน 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิถงึฉบบัท ี5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นกลาง, ส่วนภมูภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตน้ฉบบัหรือ

เอกสารหลกัฐานทีเกบ็ตน้ฉบบัเอกสารการทะเบียน/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกับรกิารท ี1 วงัไชยาถ.นครสวรรคเ์ขตดสุติกรุงเทพ 10300 หมายเลขโทรศพัท ์0-22811-

2543/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการสาํนกับรกิารท ี2 ถ.ลาํลูกกา-องครกัษ์คลอง 9 อ.ลาํลูกกาจ.ปทมุธาน ี12150 หมายเลข

โทรศพัท์ 0-2791-7034/ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 



2/3 
 

3) สถานทีให้บริการหมู ่3 ถนนลาํปาง-แม่ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150 /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณศูนยบ์รกิารร่วม 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (สาํนกัทะเบียนทจีดัทาํทะเบียนราษฎรดว้ยระบบคอมพวิเตอร์แหง่ใดแห่งหนงึก็ได)้ 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูร้อ้งไดแ้ก่เจา้ของรายการหรือผูมี้สว่นไดเ้สียจะขอใหน้ายทะเบียนตรวจคดัหรือคดัและรบัรองสาํเนารายการเอกสาร

ทะเบียนราษฎรซงึเป็นตน้ฉบบั 

. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนญุาต/ไม่

อนญุาตและแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผูร้อ้งกรณีเจา้ของ

รายการหรือผ◌ู้มสีว่น

ไดเ้สียมาดาํเนินการ

ดว้ยตนเอง) 

2) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผูม้อบหมายพรอ้ม

หนงัสือมอบหมายกรณี

ทีมกีารมอบหมาย) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี รายการเอกสารยนืเพมิเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) หลกัฐานทีแสดงความเป็นผูมี้ สาํนกับรหิารการ 1 0 ฉบบั - 
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ท ี รายการเอกสารยนืเพมิเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

สว่นไดเ้สีย ทะเบียน 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักงานเทศบาลตาํบลสิรริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรยีนตูร้บัเรืองราวรอ้งเรยีนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่ 1-9 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรยีนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 04/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การตรวจคัดและร ับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื$อกระบวนงาน :การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที$ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี$เก ี$ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี$ให ้บร ิการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี$กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี$กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี$ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี$มากท ี$สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี$น้อยท ี$สุด 0  
10. ชื$ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบียนราษฎร/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักบริการที� 1 วงัไชยาถ.นครสวรรค์เขตดุสิตกรุงเทพ 10300 หมายเลขโทรศัพท์  0-
22811-2543 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานที�ให้บริการสํานักบริการที� 2 ถ.ลําลูกกา-องครักษ์คลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานี 12150 หมายเลข

โทรศัพท์ 0-2791-7034 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
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3) สถานที�ให้บริการหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ย

ตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (สํานักทะเบียนที�จัดทําทะเบียนราษฎรดว้ยระบบคอมพิวเตอร์แห่งใดแห่งหนึ�ง) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื$อนไข(ถ้ามี) ในการยื$นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ◌ู้รอ้งไดแ้ก่เจา้ของรายการหรือผูมี้สว่นไดเ้สียจะขอใหน้ายทะเบียนตรวจคดัหรือคดัและรบัรองสาํเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎรไดที้
สาํนกัทะเบียนที
จดัทาํทะเบียนราษฎรดว้ยระบบคอมพิวเตอรแ์หง่ใดแหง่หนึ
งก็ได ้
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที$ร ับผิดชอบ 

ท ี$ ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที$
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 
 

5 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนญุาต/
ไมอ่นญุาตและแจง้ผลการ
พิจารณา 
 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 นาที 
14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื$นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที$ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี$ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ร้องกรณี

เจ้าของรายการ

หรือผู้มีส่วนได้เสีย

มาดาํเนินการ) 

2) 

บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้มอบหมาย

พร้อมหนังสือ

มอบหมายกรณีมี

การมอบหมาย) 
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ที$ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
หลักฐานที*แสดงการเป็น

ผ้◌ูมีส่วนได้เสีย 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื$น ๆ  สาํหร ับยื$นเพ ิ$มเตมิ 

ท ี$ รายการเอกสาร
ยื$นเพ ิ$มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี$พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



1/7 
 
คู่มือสาํหรับประชาชน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบยีนราษฎรให้แก่บุคคลบนพืนทสีูง

พ.ศ.2543 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้กบุ่คคลบนพืนทสีงูพ.ศ.2543 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรใหแ้ก่บคุคลบน

พนืทสูีงพ.ศ.2543 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน81  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 279  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 13  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้กบุ่คคลบนพืนทสีงู

พ.ศ.2543/เทศตาํบลสิรริาช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกังานทะเบยีนเทศบาลตาํบลสิรริาช  (ตงัอยู่ทีทวี่าการอาํเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลาํปาง-แม่

ทะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 52150  โทรศพัท.์0-5420-9581,0-5428-9222)     /ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหนว่ยงาน 

   ะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

บคุคลทีจะยืนคาํขอลงรายการสญัชาติไทยมีอายุตงัแต่ 20 ปีบรบูิรณข์นึไปกรณีอายตุาํกวา่ 20 ปีใหบ้ิดามารดาหรือ

ผูป้กครองยืนคาํขอแทน 

ตอ้งมคีณุสมบติัดงันี 
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1. เป็นชาวไทยภูเขา 9 เผ่าคือกะเหรยีงมง้เมียนอาข่าลาหู่ลีซูลวัะขมแุละมลาบรทีีมสีญัชาติไทยตามกฎหมายว่าดว้ย

สญัชาติกลา่วคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวนัที 10 เมษายน 2546 ถงึวนัที 13 ธนัวาคม 2515 เป็นบุคคลสญัชาติไทย

เวน้แตจ่ะพิสจูนไ์ดเ้ป็นอย่างอนื 

2.อาศยัอยู่ในพืนทซีึงเป็นทีอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆและชนกลุม่นอ้ยในจงัหวดัตา่งๆ 20 จงัหวดัคือกาญจนบุรี

กาํแพงเพชรเชียงรายเชียงใหมต่ากน่านประจวบคีรีขนัธพ์ะเยาพิษณโุลกเพชรบุรีเพชรบูรณแ์พรแ่ม่ฮ่องสอนราชบุรีเลย

ลาํปางลาํพนูสโุขทยัสพุรรณบรีุอทุยัธานี 

หมายเหุต 

1)ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริมระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีระบไุวใ้นคูมื่อบริการ

ประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ทงันีในกรณีทีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตุ

ใหไ้มส่ามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทึกความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีตอ้งยืน

เพิมเติมโดยผูยื้นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอืยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนดในบนัทึกดงักลา่วมิ

เช่นนนัจะถือว่าผูยื้นคาํขอละทิงคาํขอโดยเจา้หนา้ทีและผูยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าวและ

จะมอบสาํเนาบนัทึกความบกพรอ่งดงักล่าวใหผู้ยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2) เจา้หนา้ทีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัตงัแต่วนัพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง

พ.ร.บ.อาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย้ืนคาํขอลงรายการยืนคาํขอ

ลงรายการสถานะบุคคลใน

ทะเบียนราษฎรตามแบบ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนพยานพรอ้มเสนอ

ความเห็นใหน้ายอาํเภอ

พิจารณา 

29 วนัทาํ

การ 

เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอาํเภอพิจารณาอนญุาต/ไม่

อนญุาต 

30 วนัทาํ

การ 

เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

- กรณีทีมีคาํสงัอนญุาตนาย

ทะเบียนส่งเรอืงใหส้าํนกั

ทะเบียนกลางตรวจสอบเพือ

กาํหนดเลขบตัรประจาํตวั

5 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประชาชนและแจง้ผลการ

พิจารณาใหผู้ย้ืนคาํขอทราบเป็น

หนงัสือ 

- กรณีทีมีคาํสงัไม่อนญุาตให้

แจง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 

5) 

การพิจารณา 
 

สาํนกัทะเบียนกลางตรวจสอบ

หลกัฐานเอกสารผลการ

พิจารณาอนญุาตของ

นายอาํเภอและกาํหนดเลขบัตร

ประจาํตวัประชาชน 

10 วนัทาํ

การ 

เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

สาํนกัทะเบียนทะเบียน

กลางแจง้ผลการกาํหนดเลขบตัร

ประจาํตวัประชาชน 

- สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถินแจง้ผูยื้นคาํขอ

เพิมชือเขา้ในทะเบียนบา้น 

(ท.ร.14) 

5 วนัทาํการ เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจงัหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 80 วนัทาํการ 

 

14. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารทางทะเบียน

ราษฎรหรอืเอกสารอืนที

จดัทาํตามมติ

คณะรฐัมนตรีเช่นเอกสาร

ทีไดร้บัจากการสาํรวจ

- 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบและการจด

ทะเบียนราษฎรชาวเขา 

(ท.ร.ช.ข.1) เมือระหว่างปี

พ.ศ.2512-2513   (ใน

กรณีทไีดร้บัการจดัทาํ

เอกสารดงักล่าว) 

2) 

สตูิบัตร กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 

3) 

เอกสารตา่งๆทีทาง

ราชการออกใหเ้ช่นใบรบั

แจง้การเกิดหนงัสือ

รบัรองการเกิด 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 

4) 

เอกสารทีไดร้บัจากการทาํ

การสาํรวจขอ้มลู

ประชากรชาวเขาตาม

โครงการทีคณะรฐัมนตรี

อนุมตัิเมือวนัที 24 

เมษายนพ.ศ.2527  

ระหว่างพ.ศ.2528-2531 

(ทะเบียนสาํรวจบญัชี

บุคคลในบา้น) ซงึกรม

ประชาสงเคราะหแ์ละ

หนว่ยงานในสงักัดัใหก้าร

รบัรอง  (ในกรณีทีไดร้บั

การจดัทาํเอกสาร

ดงักลา่ว) 

- 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 

5) 

เอกสารทีไดร้บัจากการ

จดัทาํทะเบียนบุคคลตาม

โครงการทะเบียนประวตัิ

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ชมุชนบนพนืทสีงู

พ.ศ.2542   (ในกรณีที

ไดร้บัการจดัทาํเอกสาร

ดงักลา่ว) 

6) 

แบบสาํรวจเพือจดัทาํ

ทะเบียนสาํหรบับุคคลที

ไมมี่สถานะทางทะเบียน 

(แบบ 89)  (ในกรณีที

ไดร้บัการจดัทาํเอกสาร

ดงักลา่ว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 

7) 

ทะเบียนบา้น (ท.ร.13) กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 

8) 

เอกสารทีไดร้บัจากการ

จดัทาํทะเบียนราษฎร

ตามโครงการจดัทาํเลข

ประจาํตวัประชาชนที

คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติั

เมือวนัที 20 กรกฎาคม

พ.ศ.2525   (ในกรณีที

ไดร้บัการจดัทาํเอกสาร

ดงักลา่ว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 

9) 

เอกสารทีไดร้บัจากการ

จดัทาํทะเบียนประวตัิและ

บัตรประจาํตวับคุคลบน

พืนทสีงูตามโครงการที

คณะรฐัมนตรีอนุมติัเมือ

วนัที 5 มิถนุายน

พ.ศ.2533 ระหว่าง

พ.ศ.2533-2534  (ใน

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รบัรอง

สาํเนา

ถกูตอ้ง) 
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ท ี
รายการเอกสารยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีทไีดร้บัการจดัทาํ

เอกสารดงักล่าว) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี รายการเอกสารยนืเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) รูปถ่ายขนาด 2 นิวจาํนวน 1 รูป - 1 0 ฉบบั - 

2) 

หลกัฐานอืนๆ (ถา้มี) เช่นผล

ตรวจทางพนัธุกรรมหลกัฐาน

การลงรายการสญัชาติไทยของ

บิดาหรือของมารดา 

- 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสว่นการทะเบียนราษฎรสาํนกับริหารการทะเบียน 

หมายเหตุ( สาํนกับรหิารการทะเบยีน 59หมู่11 ถ.ลาํลูกกาคลอง9 ต.บงึทองหลางอ.ลาํลูกกาจ.ปทุมธาน ี

12150    โทร 1548 (สายดว่น)  http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 
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4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คาํรอ้งขอลงรายการในทะเบียนบา้นตามระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะ

บุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บุคคลบนพืนทสีูงพ.ศ.2543 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การพสูิจนส์ถานะการเกดิและสัญชาตกิรณีเด็กทถีูกทอดทงิเดก็เร่ร่อนหรอืเด็กทีไม่

ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิง 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การพิสจูนส์ถานะการเกิดและสญัชาติกรณีเด็กทีถูกทอดทิงเด็กเร่รอ่นหรือเดก็ทีไมป่รากฎบุพการี

หรอืบพุากรทีอดทิง 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิริราช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) กฎกระทรวงการพิสูจนส์ถานะการเกดิและสญัชาตขิองเดก็ทีถูกทอดทงิเดก็เร่ร่อนหรือเดก็ทไีม่ปรากฎบพุการี

หรอืบพุการีทอดทงิพ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: สว่นภูมภิาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายขอ้บังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิสจูนส์ถานะการ

เกิดและสญัชาติของเด็กซงึถูกทอดทิงเดก็เรร่่อนหรอืเดก็ทีไม่ปรากฏบุพการหีรอืบุพการีทอดทิงพ.ศ. 2551  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 90วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชอือา้งองิของคู่มอืประชาชน การพิสจูนส์ถานะการเกิดและสญัชาติกรณีเดก็ทีถูกทอดทิงเดก็เร่รอ่นหรือเด็กทีไม่

ปรากฎบพุการีหรือบพุากรทีอดทิง/เทศบาลตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  

1) สถานทีให้บริการสาํนกัทะเบียนอาํเภอหรอืสาํนกัทะเบยีนทอ้งถิน/ตดิต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ทหีนว่ยงานสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุยห์รือหนว่ยงานของรฐัหรือหน่วยงาน

เอกชนทสีงเคราะหช์่วยเหลอืเดก็ตามรายชือหน่วยงานทีกระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนดรบัตวัเดก็ไวต้งัอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.ผูย้ืนคาํรอ้งไดแ้ก่ 
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(1)กรณีเดก็ในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเ้ดยีงสาซงึถูกทอดทิงไดแ้ก่เจา้หนา้ทีของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคง

ของมนุษยท์ีรบัตวัเดก็ไว ้

(2)เด็กเร่รอ่นหรอืเด็กทีไมป่รากฎบุพการีหรือบพุการทีอดทิงซงึอยู่ในการอปุการะของของหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงาน

เอกชนทีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือการช่วยเหลือเด็กไดแ้ก่หวัหนา้หน่วยงานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

 

. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีรบัเรืองคาํขอและ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาในเบืองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมพยานหลกัฐานเสนอ

ใหน้ายอาํเภอแห่งทอ้งที

พิจารณาอนุมตัิ/ไมอ่นมุตัิและ

แจง้ผลการพิจารณาใหน้าย

ทะเบียนทราบ 

89 วนั เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้

การเกิดและแจง้ผลการ

พิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริราช* 

อาํเภอแมท่ะจังหวดั

ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 

 

13. งานบรกิารนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาทะเบียน

บา้นฉบบัเจา้บา้

นท.ร.14 

สาํนกัทะเบียน

อาํเภอ/สาํนกั

ทะเบียนทอ้งถิน 

1 0 ฉบบั (ของสถาน

สงเคราะหห์รือที

เรียกชืออนืซงึรบั

ตวัเด็กทีแจง้เกิด

ไว)้ 

2) 

บนัทึกการรบัตวั

เด็กไว ้

สาํนกับริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบบั (ทีออกโดย

พนกังานฝ่าย

ปกครองหรือ

ตาํรวจหรือ

เจา้หนา้ทีพฒันา

สงัคมและความ

มนัคงของมนษุย)์ 

3) 
หลกัฐานสาํหรบั

รบัตวัเดก็ไว ้

- 1 0 ฉบบั - 

4) 
รูปถ่ายของเดก็ 2 

นิวจาํนวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 
หลกัฐานอนืๆที

เกียวขอ้งกบัเด็ก 

- 1 0 ฉบบั (ทงัพยานเอกสาร

หรอืพยานวตัถุ) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียคา่ธรรมเนยีม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรยีนสาํนักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรยีนเทศบาลตาํบลสิริราช 

หมายเหตุ((1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศพัท ์(0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณยี ์(เทศบาลตาํบลสริริาชหมู่ท ี3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 5. รอ้งเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ณสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริริาชหมูท่ี 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแม่ทะ

จงัหวดัลาํปางและตูร้บัฟังความคดิเห็นและเรืองราวรอ้งทกุข์ประจาํหมู่ที 1-9)) 

4) ช่องทางการร้องเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

17. ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิริราชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนซึ�งไม่มีสัญชาตไิทยได้ร ับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข ้าเมืองหร ือกฎหมายว่าด้วยสัญชาต ิ
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยู่อาศยัในราชอาณาจกัรเป็นกรณี

พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองหรือกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื:นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยู่อาศยัใน

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองหรือกฏหมายวา่ดว้ยสญัชาติ/เทศบาล
ตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222/ติดต่อดว้ยตนเองณ

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นบดิามารดาหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
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3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั:นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั:นตอน 
รายละเอ ียดของขั:นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที�ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยาน
บคุคลที
นา่เชื
อถือใหป้รากฏ
ขอ้เท็จจรงิเกี
ยวกบัประวตัคิวาม
เป็นมาของผูข้อเพิ
มชื
อสถานที

เกิดสถานะการอยู่อาศยัใน
ประเทศไทยโดยรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอ
นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณาอนมุตั/ิ
ไมอ่นมุตัแิละแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี:ผ่านการดาํเนินการลดขั:นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

 



3/4 

 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�

ขอเพิ�มชื�อ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของเจ้าบ้านถ้ามี) 

2) 

หลักฐาน

ทะเบียนบ้านหรือ

ทะเบียนประวัติ

หรือบัตร

ประจาํตัวบิดา

มารดาและของ

ผ้◌ูขอเพิ�มชื�อ 

(ถ้ามี) 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ - 

3) 

หลักฐานอื�นที�

ทางราชการออก

ให้เช่นใบอนุญาต

ทํางานหลักฐาน

การศึกษา 

- 1 0 ฉบับ - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
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หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 07/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนซึ�งไม่มีสัญชาตไิทยได้ร ับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข ้าเมืองหร ือกฎหมายว่าด้วยสัญชาต ิ
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยู่อาศยัในราชอาณาจกัรเป็นกรณี

พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองหรือกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื:นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยู่อาศยัใน

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองหรือกฏหมายวา่ดว้ยสญัชาติ/เทศบาล
ตาํบลสิริราช  

11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)     /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นบดิามารดาหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั:นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั:นตอน 
รายละเอ ียดของขั:นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที�ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยาน
บคุคลที
นา่เชื
อถือใหป้รากฏ
ขอ้เท็จจรงิเกี
ยวกบัประวตัคิวาม
เป็นมาของผูข้อเพิ
มชื
อสถานที
เกิด
สถานะการอยู่อาศยัในประเทศ
ไทยโดยรวบรวมหลกัฐานพรอ้ม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ
น
พิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณาอนมุตั/ิ
ไมอ่นมุตัแิละแจง้ผลการพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี:ผ่านการดาํเนินการลดขั:นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�ขอเพิ�ม

ชื�อ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของเจ้าบ้านถ้ามี) 

2) 

หลักฐาน

ทะเบียนบ้านหรือ

ทะเบียนประวัติ

หรือบัตร

ประจาํตัวบิดา

มารดาและของ

ผ้◌ูขอเพิ�มชื�อ 

(ถ้ามี) 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ - 

3) 

หลักฐานอื�นที�

ทางราชการออก

ให้เช่นใบอนุญาต

ทํางานหลักฐาน

การศึกษา 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 
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หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนที
ทาํการปกครองอาํเภอพระประแดงต.ตลาดอ.พระประแดงจ.สมทุรปราการ 10130 

หมายเหตุ(โทร 02-464-3450) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 07/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนซึ�งไม่มีสัญชาตไิทยที�ได้ร ับอนุญาตให้มีถ ิ�นท ี�อยู่ในประเทศไทยเป็น
การถาวรขอเพ ิ�มช ื�อในทะเบียนบ้าน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยที
ไดร้บัอนญุาตใหมี้ถิ
นที
อยูใ่นประเทศไทยเป็นการถาวรขอ

เพิ
มชื
อในทะเบียนบา้น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื9นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยที
ไดร้บัอนญุาตใหมี้ถิ
นที
อยูใ่นประเทศไทย

เป็นการถาวรขอเพิ
มชื
อในทะเบียนบา้น/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นบดิามารดาหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัFงนี Fการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั9นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั9นตอน 
รายละเอ ียดของขั9นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที�ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Fองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยาน
บคุคลที
นา่เชื
อถือใหป้รากฏ
ขอ้เท็จจรงิเกี
ยวกบัประวตัิ
ความเป็นมาของผูข้อเพิ
มชื
อ
และความยินยอมของเจา้บา้น
ใหเ้พิ
มชื
อเขา้ทะเบียนบา้นโดย
รวบรวมหลกัฐานพรอ้ม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ
น
พิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา
อนญุาต/ไมอ่นญุาตและแจง้ผล
การพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี9ผ่านการดาํเนินการลดขั9นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัFนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
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15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�ขอเพิ�ม

ชื�อ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�นเพ ิ�มเต ิม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

 

(ของผ้◌ู

ร้องถ้ามี) 

2) 

ใบสาํคัญถิ�นที�อยู่หรือใบสาํคัญ

ประจาํตัวคนต่างด้าวของผู้ขอ

เพิ�มชื�อหรือหนังสือรับรองที�

หน่วยงานของรัฐออกให้เพื�อ

รับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ�น

ที�อยู่ 

สาํนักงานตรวจคน

เข้าเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ - 

3) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) 

สาํเนาทะเบียนประวัติหรือบัตร

ประจาํตัวคนซึ�งไม่มีสัญชาติไทย 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัFนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนต่างด้าวท ี�ม ีหนังสือเดินทางเข ้ามาในประเทศไทยซึ�งระยะเวลาการ
อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ +นสุดมีความประสงคข์อเพ ิ�มช ื�อในทะเบียนบ้านท.ร. 13 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนตา่งดา้วที
มีหนงัสือเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยซึ
งระยะเวลาการอนญุาตให้

อยูใ่นประเทศไทยยงัไมส่ิ 0นสดุมีความประสงคข์อเพิ
มชื
อในทะเบียนบา้นท.ร. 13 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื+นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนตา่งดา้วที
มีหนงัสือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยซึ
งระยะเวลา

การอนญุาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยยงัไมส่ิ 0นสดุมีความประสงคข์อเพิ
มชื
อ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)     /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทั0งนี 0การหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13.ข ั+นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั+นตอน รายละเอ ียดของขั+นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื 0องตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยานบคุคลที

นา่เชื
อถือใหป้รากฏขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบั
ประวตัิความเป็นมาของผูข้อเพิ
มชื
อ
และความยินยอมของเจา้บา้นใหเ้พิ
ม
ชื
อเขา้ทะเบียนบา้นโดยรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นพิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาต
และแจง้ผลการพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
13. งานบร ิการนี+ผ่านการดาํเนินการลดขั+นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั0นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�จะขอ

เพิ�มชื�อ) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�นเพ ิ�มเต ิม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวของผ้◌ูร้อง กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

2) 
หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ�มชื�อซึ�ง

แปลเป็นภาษาไทยโดยสถาบันที�

น่าเชื�อถือ 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั0นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนที�มีสัญชาตไิทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหร ือมารดาคนใดคนหนึ�ง
หร ือบิดาและมารดาเป็นผ้◌ูไม่มีสัญชาตไิทยหร ือบุคคลที�ได้สัญชาตไิทยโดยมีคาํพพิากษาหร ือคาํสั�งของศาล
โดยถึงท ี�สุด 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนที
มีสญัชาตไิทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ
งหรือบิดาและ

มารดาเป็นผ◌ู้ไมมี่สญัชาตไิทยหรือบคุคลที
ไดส้ญัชาตไิทยโดยมีคาํพิพากษาหรือคาํสั
งของศาลโดยถึงที
สดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื<นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนที
มีสญัชาตไิทยโดยการเกิดโดยมีบดิาหรือมารดาคนใดคนหนึ
ง

หรือบิดาและมารดาเป็นผ◌ู้ไมมี่สญัชาตไิทย/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นบดิามารดาหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
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3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั<นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั<นตอน รายละเอ ียดของขั<นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนเจา้บา้นบิดามารดาและบคุคลที

นา่เชื
อถือใหป้รากฏขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบั
ประวตัขิองบคุคลที
ของเพิ
มชื
อโดยรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ
น
พิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นพิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาตและ
แจง้ผลการพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
13. งานบร ิการนี<ผ่านการดาํเนินการลดขั<นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
สูติบัตรผู้ขอเพิ�มชื�อ สาํนักทะเบียนอําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�ขอเพิ�ม

ชื�อ) 

2) 

ใบสาํคัญถิ�นที�อยู่

หรือใบสาํคัญ

ประจาํตัวคนต่าง

ด้าวหรือหนังสือ

รับรองที�

หน่วยงานของรัฐ

ออกให้เ◌ืพื�อ

รับรองการได้รับ

อนุญาตให้มีถิ�นที�

อยู่ 

สาํนักงานตรวจคน

เข้าเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ - 

3) 

เอกสารอื�นที�ทาง

ราชการออกให้

เช่นหลักฐาน

การศึกษา

ทะเบียนนักเรียน 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) 

คาํสั�งของ

รัฐมนตรีหรือคาํ

พิพากษาของ

ศาล 

สาํนักงานตรวจคน

เข้าเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ (กรณีบุคคลได้

สัญชาติไทยโดย

คาํสั�งของรัฐมนตรี

ตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายว่า

ด้วยสัญชาติและ

บุคคลที�ได้

สัญชาติไทยโดยมี

คาํพิพากษาหรือ

คาํสั�งของศาลถึง

ที�สุด) 
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15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนไทยที�เก ิดในต่างประเทศขอเพ ิ�มช ื�อโดยมีเหตุจาํเป็นท ี�ไม่อาจ
เดนิทางกลับประเทศไทย 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนไทยที
เกิดในตา่งประเทศขอเพิ
มชื
อโดยมีเหตจุาํเป็นที
ไมอ่าจเดนิทางกลบั

ประเทศไทย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื7นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนไทยที
เกิดในตา่งประเทศขอเพิ
มชื
อโดยมีเหตจุาํเป็นที
ไม่อาจ

เดนิทางกลบัประเทศไทย/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�บิดามารดาญาติพี�น้องหรือผูป้กครองของผูข้อเพิ�มชื�อมีภูมิลําเนาอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั7นตอน รายละเอ ียดของขั7นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลกัฐานสอบสวนเจา้บา้นและ
บคุคลที
นา่เชื
อถือไดใ้หป้รากฎขอ้เท็จจรงิ
เกี
ยวกบัประวตัิความเป็นมาของผ◌ู้ขอ
เพิ
มชื
อและความจาํเป็นที
ไม่อาจเดนิทาง
กลบัประเทศไทยไดโ้ดยรวบรวมหลกัฐาน
พรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายทะเบียน
อาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นพิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาตและ
แจง้ผลการพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
13. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�

ขอเพิ�มชื�อ) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�นเพ ิ�มเต ิม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการ

ปกครอง 

1 0 ฉบับ (ของผู้ร้องถ้ามีเช่น

บัตรประจาํตัว

ประชาชนขาวดาํ

ฯลฯ) 

2) 

หนังสือรับรองการเกิดที�ออกให้

โดยสถานทูตหรือสถานกงสุล

ไทยหรือเอกสารรับรองการเกิดที�

ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล

ต่างประเทศที�ผู้ขอเพิ�มชื�อเกิด 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารรับรอง

การเกิดที�ออกโดย

รัฐบาล

ต่างประเทศต้อง

ผ่านการแปลและ

รับรองจากระทรวง

การต่างประเทศ

ของไทย) 

3) 

เอกสารอื�นที�ทางราชการออกให้ - 1 0 ฉบับ (เช่นหลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหารถ้า

มี) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง
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ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนไม่มีสัญชาตไิทยที�มีใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวและเคยมีช ื�อใน
ทะเบียนบ้านขอเพ ิ�มช ื�อ  
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนไมมี่สญัชาตไิทยที
มีใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้วและเคยมีชื
อในทะเบียน

บา้นขอเพิ
มชื
อ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื5นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนไมมี่สญัชาตไิทยที
มีใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้วและเคยมีชื
อ

ในทะเบียนบา้นขอเพิ
มชื
อ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูข้อเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
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3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั5นตอน รายละเอ ียดของขั5นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยานบคุคลที

นา่เชื
อถือใหป้รากฏขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบั
ประวตัิความเป็นมาของผูข้อเพิ
มชื
อและ
ความยินยอมของเจา้บา้นใหเ้พิ
มชื
อเขา้
ทะเบียนบา้นโดยรวบรวมหลกัฐานพรอ้ม
ความเห็นเสนอนายอาํเภอพิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เมื
อไดร้บัแจง้จากนายอาํเภอแลว้นาย
ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ
น
ดาํเนินการเพิ
มชื
อเขา้ในทะเบียนบา้น
และแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
13. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

 
 
 
 



3/4 

 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สาํเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของบ้านที�ขอเพิ�มชื�อ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชน สาํนักบริหารการทะเบียน 1 1 ฉบับ (ของผ้◌ู

ร้องถ้ามี) 

2) 

ใบสาํคัญประจาํถิ�นที�อยู่

หรือใบสาํคัญประจาํตัว

คนต่างด้าวของผ้◌ูขอ

เพิ�มชื�อหรือหนังสือ

รับรองที�หน่วยงานรัฐ

ออกให้เพื�อรับรองการ

ได้รับอนุญาตให้มีถิ�นที�

อยู่ 

สาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

(สตม.) 

1 1 ฉบับ - 

3) 
สาํเนาทะเบียนบ้านที�

คนต่างด้าวผ้◌ูนั1นเคยมี

ชื�อปรากฏอยู่ 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน 

(ท.ร. 13) หรือสาํเนา

ทะเบียนประวัติ 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
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หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนสัญชาตไิทยเดนิทางกลับจากต่างประเทศหร ือเกิดในต่างประเทศ
เดนิทางเข ้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาตไิทย 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนสญัชาตไิทยเดนิทางกลบัจากตา่งประเทศหรือเกิดในตา่งประเทศเดนิทางเขา้

มาในประเทศไทยโดยไมมี่หลกัฐานแสดงว่าเป็นคนสญัชาตไิทย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื9นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนสญัชาตไิทยเดนิทางกลบัจากตา่งประเทศหรือเกิดใน

ตา่งประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศไทยโดยไมมี่หลกัฐานแสดงวา่เป็นคนไทย/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)  /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�บุคคลนั%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 



2/4 

 

(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 120 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั9นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั9นตอน 
รายละเอ ียดของขั9นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอื
น 
 

นายทะเบียนทาํหนงัสือไปยงั
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง
แหง่ทอ้งที
ที
ผูน้ัEนเดนิทางเขา้มา
ในประเทศไทยเพื
อพิสจูน์
สญัชาติ 

60 วนั สาํนกังานตรวจ
คนเขา้เมือง (สต
ม.) 

(เมื
อไดร้บัแจง้การ
พิสจูนส์ญัชาติ
แลว้จงึเสนอให้
นายทะเบียน
พิจารณา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบพยานหลกัฐาน
พยานบคุคลพยานแวดลอ้ม
และรวบรวมขอ้เท็จจรงิพรอ้ม
หนงัสือยืนยนัการพิสจูน์
สญัชาตจิากสาํนกังานตรวจคน
เขา้เมืองและความเห็นใหน้าย
ทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นเพื
อพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา
อนญุาต/ไมอ่นญุาตและแจง้ให้
ผูร้อ้งทราบ 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 
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14. งานบร ิการนี9ผ่านการดาํเนินการลดขั9นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�จะขอ

เพิ�มชื�อ) 

2) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถ้ามีเช่นบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนขาวดาํ

ฯลฯ) 

3) 

หลักฐานที�

เกี�ยวข้องกับผู้ขอ

เพิ�มชื�อเช่นหนังสือ

เดินทางหนังสือ

รับรองการเกิด 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนสัญชาตไิทยที�เก ิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนสญัชาตไิทยที
เกิดในตา่งประเทศโดยมีหลกัฐานการเกิด 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื7นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนสญัชาตไิทยที
เกิดในตา่งประเทศโดยมีหลกัฐานการเกิด/เทศบาล

ตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูข้อเพิ
มชื
อ (กรณีผูข้อเพิ
มชื
อเป็นผูเ้ยาวใ์หบ้ดิามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมายเป็นผูยื้
น) 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
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ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัFงนี Fการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Fองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลกัฐานเจา้บา้นและ
บคุคลที
นา่เชื
อถือใหป้รากฏ
ขอ้เท็จจรงิเกี
ยวกบัประวตัคิวาม
เป็นมาและรายการบคุคลของผูข้อ
เพิ
มชื
อสอบสวนเจา้บา้นที
ขอเพิ
ม
ชื
อและคาํยินยอมโดยรวบรวม
ขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็นเสนอ
นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณาอนญุาต/
ไมอ่นญุาตและแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัFนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� 
รายการ

เอกสารยนืยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูร้องถ้ามีเช่นบัตร

ประจาํตัวประชาชนขาว

ดาํฯลฯ) 

2) 

หลักฐานการ

เกิดของผ้◌ูร้อง 

- 1 0 ฉบับ (หลักฐานการจดทะเบียน

คนเกิดที)ออกให้โดย

สถานทูตไทยหรือสถาน

กงสุลไทยในต่างประเทศ

หรือหลักฐานการเกิดที)

ออกให้โดยหน่วยงานของ

ประเทศที)บุคคลนั1นเกิด) 

3) 

เอกสารที)แปล

และรับรองโดย

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

ของไทย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ร้องมีหลักฐานการ

เกิดที)ออกให้โดย

หน่วยงานของประเทศที)

บุคคลนั1นเกิด) 

4) 
หนังสือเดินทาง

ของผ้◌ูขอเพิ)ม

ชื)อ 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้า

บ้าน (ท.ร. 14) 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ)น 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
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หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัFนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีคนสัญชาตไิทยที�เด ินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทาง
ของต่างประเทศหร ือหนังสือสาํคัญประจาํตัว (Certificate of Identity) 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีคนสญัชาตไิทยที
เดนิทางกลบัจากตา่งประเทศโดยใชห้นงัสือเดนิทางของ

ตา่งประเทศหรือหนงัสือสาํคญัประจาํตวั (Certificate of Identity) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานที
เชื
อมโยงหลายหนว่ยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืEนท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีคนสญัชาตไิทยที
เดนิทางกลบัจากตา่งประเทศโดยใชห้นงัสือ

เดนิทางของตา่งประเทศหรือหนงัสือสาํคญัประจาํตวั /เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 120 วนั (ทัRงนี Rการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขัEนตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขัEนตอน รายละเอ ียดของขัEนตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Rองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอื
น 
 

กรณีที
ผ◌ู้ขอเพิ
มชื
อมีเอกสารราชการที
ระบุ
วา่เป็นผ◌ู้มีสญัชาตไิทยใหท้าํเรื
อง
ตรวจสอบไปยงัหนว่ยงานราชการที
ออก
เอกสารดงักลา่ว 

60 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เมื
อไดร้บัแจง้จากหนว่ยงานที
ออกเอกสาร
ราชการระบวุา่ผูข้อเพิ
มชื
อเป็นผ◌ู้มีสญัชาติ
ไทยแลว้ใหส้อบสวนเจา้บา้นพรอ้มคาํ
ยินยอมใหเ้พิ
มชื
อผ◌ู้แจง้และบคุคลที

นา่เชื
อถือโดยรวบรวมขอ้เท็จจรงิพรอ้ม
ความเห็นเสนอใหน้ายทะเบียนอาํเภอหรือ
นายทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

4) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นพิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาตและ
แจง้ผลการพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 
 

14. งานบร ิการนีEผ่านการดาํเนินการลดขัEนตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัRนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ที�ผ้◌ูร้องขอเพิ�ม

ชื�อ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามีเช่นบัตรประจาํตัว

ประชาชนขาวดาํฯลฯ) 

2) 

หลักฐานที�มี

รายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ�มชื�อ 

- 1 0 ฉบับ (เช่นหนังสือเดินทางของ

ต่างประเทศหรือหนังสือ

สาํคัญประจาํตัวหลักฐาน

การศึกษาหรือหลักฐาน

ทหารถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ
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จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัRนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาตไิทยหร ือสละสัญชาตไิทยโดยบทบัญญัตแิห ่ง
กฎหมายซึ�งไม่อาจพจิารณาสั�งการเป็นอย่างอ ื�นหร ือโดยคาํสั�งของศาลถงึท ี�สุดหร ือเพกิถอนใบสาํคัญประจาํตัว
คนต่างด้าว 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีบคุคลไดเ้สียสญัชาตไิทยหรือสละสญัชาตไิทยโดยบทบญัญตัิแหง่กฎหมายซึ
งไม่

อาจพิจารณาสั
งการเป็นอยา่งอื
นหรือโดยคาํสั
งของศาลถึงที
สดุหรือเพิกถอนใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื;นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีบคุคลไดเ้สียสญัชาตไิทยหรือสละสญัชาตไิทยโดยบทบญัญตัแิห่ง

กฎหมายซึ
งไมอ่าจพิจารณาสั
งการเป็นอยา่งอื
น/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222/ติดต่อดว้ยตนเองณ

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�ผูนั้%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นบดิามารดาหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
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3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัFงนี Fการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ข ั;นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั;นตอน 
รายละเอ ียดของขั;นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Fองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนเจา้บา้นบิดามารดา (ถา้มี) 
ผูข้อเพิ
มชื
อและบคุคลที
นา่เชื
อถือให้
ปรากฏขอ้เท็จจรงิเกี
ยวกบัประวตัขิอง
ผ◌ู้ขอเพิ
มชื
อบดิามารดาโดยเฉพาะ
สถานที
เกิดขอ้เท็จจรงิและสญัชาติ
โดยรวบรวมหลกัฐานพรอ้มความเห็น
เสนอนายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นพิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาต
และแจง้ผลการพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

13. งานบร ิการนี;ผ่านการดาํเนินการลดขั;นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัFนตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
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15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน สาํนักทะเบียนอําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�ขอ

เพิ�มชื�อ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�นเพ ิ�มเต ิม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชนของเจ้าบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

2) 
หลักฐานทะเบียนที�มีรายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ�มชื�อเช่นบัญชีสาํมะโนครัว

ทะเบียนสมรส 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

3) 
เอกสารทะเบียนราษฎรเช่นทะเบียน

บ้านท.ร.13 ทะเบียนประวัติท.ร.38/1 

ท.ร. 38ข 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) 

เอกสารที�ทางราชการออกให้เช่น

หลักฐานทหารใบสาํคัญถิ�นที�อยู่หรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว (กรณี

ที�มีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว) 

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนกรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 

หรือ www.bora.dopa.go.th) 
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3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัFนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีตกสาํรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื�อปีพ.ศ. 2499 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีตกสาํรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื
อปีพ.ศ. 2499 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื6นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีตกสาํรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื
อปีพ.ศ. 2499/เทศบาลตาํบล

สิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�บุคคลนั%นมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. จะตอ้งเป็นผูที้
เกิดก่อนวนัที
 1มิถนุายน 2499 
2. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
3. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
4. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
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ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั6นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั6นตอน รายละเอ ียดของขั6นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบพยานหลกัฐาน
พยานบคุคลพยานแวดลอ้มและ
รวบรวมขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็นให้
นายอาํเภอแหง่ทอ้งที
พิจารณาอนมุตัิ/
ไมอ่นมุตัิ 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นดาํเนินการเพิ
มชื
อเขา้ใน
ทะเบียนบา้นและแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบร ิการนี6ผ่านการดาํเนินการลดขั6นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�จะขอ

เพิ�มชื�อ) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ร้องถ้ามีเช่น

บัตรประจาํตัว

ประชาชนขาวดาํ ) 

2) 

หลักฐานที�มี

รายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ�มชื�อ

เช่นบัญชี

สาํมะโนครัว

ทะเบียนสมรส 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

3) 

เอกสารที�ราชการ

ออกให้เช่น

หลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
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4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีบุคคลที�ถูกจาํหน่ายช ื�อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื�องจากมี
ช ื�อและรายการโดยมิชอบหร ือโดยทุจร ิต 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีบคุคลที
ถกูจาํหนา่ยชื
อและรายการบคุคลในทะเบียนบา้นเนื
องจากมีชื
อและ

รายการโดยมิชอบหรือโดยทจุรติ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื6นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีบคุคลที
ถกูจาํหน่ายชื
อและรายการบคุคลในทะเบียนบา้นเนื
องจาก

มีชื
อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทจุริต/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�บุคคลนั%นมีภูมิลําเนาอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นบดิามารดาหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
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3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั6นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั6นตอน 
รายละเอ ียดของขั6นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนสอบสวนผูร้อ้งเจา้
บา้นบิดามารดาพยานบคุคลที

นา่เชื
อถือใหป้รากฏขอ้เท็จจริง
เกี
ยวกบัประวตัิความเป็นมา
ของผูข้อเพิ
มชื
อและสาเหตทีุ
มี
การแจง้การตายหรือการ
จาํหนา่ยรายการบคุคลเพื
อ
สอบสวนวา่เป็นการแจง้โดย
ทจุรติหรือไมโ่ดยรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอ
นายอาํเภอทอ้งที
พิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ

20 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เมื
อไดร้บัแจง้จากนายอาํเภอ
แลว้นายทะเบียนอาํเภอหรือ
นายทะเบียนทอ้งถิ
นดาํเนินการ
เพิ
มชื
อในทะเบียนบา้นและแจง้
ใหผ้◌ู้รอ้งทราบ 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
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14. งานบร ิการนี6ผ่านการดาํเนินการลดขั6นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�ผ้◌ูร้องถูก

จาํหน่ายเนื�องจากทุจริต) 

2) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ร้องถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
หลักฐานทะเบียนที�มีรายการ

ของผู้ขอเพิ�มชื�อเช่นบัญชี

สาํมะโนครัวทะเบียนสมรส 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

2) 

เอกสารทะเบียนราษฎรเช่น

ทะเบียนบ้านท.ร.13 , 

ทะเบียนประวัติท.ร. 38/1 

หรือท.ร. 38 ข 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ�น 

1 1 ฉบับ - 

3) 

เอกสารที�ทางราชการออกให้

เช่นหลักฐานการศึกษา

หลักฐานทหารใบสาํคัญถิ�นที�

อยู่หรือใบสาํคัญประจาํตัว

คนต่างด้าวของบิดามารดา 

(กรณีผู้ขอเพิ�มชื�อมีบิดา

มารดาเป็นคนต่างด้าว) 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อเดก็อนาถาซึ�งอยู่ในความอุปการะเลี%ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อเดก็อนาถาซึ
งอยูใ่นความอปุการะเลี .ยงดขูองบคุคลหนว่ยงานเอกชน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื%นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อเด็กอนาถาซึ
งอยูใ่นความอปุการะเลี .ยงดขูองบคุคลหนว่ยงานเอกชน/

เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�บุคคลนั%นมีภูมิลําเนาอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่ผูอ้ปุการะหรือหนว่ยงานที
อปุการะ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
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ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทั.งนี .การหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั%นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั%นตอน 
รายละเอ ียดของขั%นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
นประกอบ
พิจารณาในเบื .องตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสอนผ◌ู้รอ้งเจา้บา้นและบคุคล
ที
นา่เชื
อถือโดยรวบรวมหลกัฐาน
พรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายอาํเภอ
พิจารณาอนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิ 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เมื
อไดร้บัแจง้จากนายอาํเภอแลว้
นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นดาํเนินการเพิ
มชื
อ
และแจง้ใหผู้ข้อเพิ
มชื
อทราบ 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี%ผ่านการดาํเนินการลดขั%นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั.นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�ขอเพิ�ม

ชื�อ) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผู้ร้องถ้ามีเช่นบัตร

ประจาํตัวประชาชนขาว

ดาํฯลฯ) 

2) 
หลักฐานรับตัวเด็ก

ไวอุ้ปการะ 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

3) 

หลักฐานที�

เกี�ยวข้องกับเด็กที�

ขอเพิ�มชื�อเช่น

หลักฐานการศึกษา

จดหมายภาพถ่าย 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั.นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อบุคคลที�ได้มีการลงรายการ"ตายหร ือจาํหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับท ี�ม ีเลข
ประจาํตัวประชาชนเนื�องจากการแจ้งตายผิดคนหร ือสาํคัญผิดในข้อเทจ็จร ิง 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อบคุคลที
ไดมี้การลงรายการ"ตายหรือจาํหนา่ย"ในทะเบียนบา้นฉบบัที
มีเลขประจาํตวั

ประชาชนเนื
องจากการแจง้ตายผิดคนหรือสาํคญัผิดในขอ้เท็จจรงิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื7นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อบคุคลที
ไดมี้การลงรายการ"ตายหรือจาํหนา่ย"ในทะเบียนบา้นฉบบัที
มี

เลขประจาํตวัประชาชนเนื
องจากการแจง้ตายผิดคนหรือสาํคญัผิดในขอ้เท็จจรงิ"/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�บุคคลนั%นเคยมีชื�อในทะเบียนบา้นก่อนถูกลงรายการ"ตายหรือจําหน่าย") 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ขอเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยานบคุคลที

นา่เชื
อถือใหป้รากฏขอ้เท็จจริง
เกี
ยวกบัประวตัิความเป็นมาของผูข้อ
เพิ
มชื
อและสาเหตทีุ
มีการแจง้การ
ตายหรือการจาํหน่ายรายการบคุคล
เพื
อสอบสวนวา่เป็นการแจง้โดย
ทจุรติหรือไมโ่ดยรวบรวมหลกัฐาน
พรอ้มความเห็นเสนอนายอาํเภอ
พิจารณาอนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิ 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เมื
อไดร้บัแจง้จากนายอาํเภอแลว้นาย
ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นดาํเนินการยกเลิกการลง
รายการและแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ที�มีการลง

รายการ"ตายหรือ

จาํหน่าย") 

2) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูร้องถ้ามี ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
มรณบัตรหรือใบ

รับแจ้งการตาย 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (กรณีลงรายการ"

ตาย") 

2) 

เอกสารที�ทาง

ราชการออกให้

เช่นหลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสาํนักทะเบียนอ ื น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเกิดกรณีการแจง้สาํนกัทะเบียนอื
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเกิดกรณีการแจง้สาํนกัทะเบียนอื
น  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ ) หมู่ 3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 ( โทรศัพท์.0-5420-9581 )  /ติดต่อดว้ยตนเองณ

ศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่บิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของเดก็ที
เกิดหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจากบิดามารดา
หรือผูป้กครอง 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที
เดก็เกิด 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนผู้แจ้ง

และบัตรประจาํตัว

ประชาชนบิดา

มารดา (ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ*น 

1 0 ฉบับ (ที*ปรากฎชื*อบิดา

มารดาหรือ

ผู้ปกครองที*ชอบ
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ที  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด้วยกฎหมายของ

เด็กที*เกิด) 

3) 

หนังสือรับรองการ

เกิดท.ร. 1/1 ที*ออก

โดยโรงพยาบาล

หรือ

สถานพยาบาล

หรือผลตรวจสาร

พันธ์ุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบับ (ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

ที*ตรวจพิสูจน์จาก

หน่วยงานของรัฐ

หรือสถาบันที*

น่าเชื*อถือซึ*งแสดง

ความสัมพันธ์การ

เป็นบิดามารดา

ของเด็กที*เกิด) 

 
15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนังสือ

มอบหมาย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบหมาย

ให้บุคคลอื*นแจ้ง

แทน) 

2) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของพยานบุคคล

ที*มาให้ถ้อยคาํ

อย่างน้อย 2 คน) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 



4/4 

 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0-5420-9581) 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสาํนักทะเบียนอ ื น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเกิดกรณีการแจง้สาํนกัทะเบียนอื
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเกิดกรณีการแจง้สาํนกัทะเบียนอื
น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่บิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของเดก็ที
เกิดหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจากบิดามารดา
หรือผูป้กครอง 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที
เดก็เกิด 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัวประชาชน

ผู้แจ้งและบัตรประจาํตัว

ประชาชนบิดามารดา 

(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ*น 

1 0 ฉบับ (ที*ปรากฎชื*อบิดา

มารดาหรือ

ผู้ปกครองที*ชอบ
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ที  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด้วยกฎหมายของ

เด็กที*เกิด) 

3) 

หนังสือรับรองการ

เกิดท.ร. 1/1 ที*ออกโดย

โรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลหรือผล

ตรวจสารพันธ์ุกรรม 

(DNA) 

- 1 0 ฉบับ (ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

ที*ตรวจพิสูจน์จาก

หน่วยงานของรัฐ

หรือสถาบันที*

น่าเชื*อถือซึ*งแสดง

ความสัมพันธ์การ

เป็นบิดามารดา

ของเด็กที*เกิด) 

 
15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนังสือมอบหมาย - 1 0 ฉบับ (กรณีมอบหมายให้

บุคคลอื*นแจ้งแทน) 

2) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการ

ปกครอง 

1 0 ฉบับ (ของพยานบุคคลที*มาให้

ถ้อยคาํอย่างน้อย 2 คน) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื"อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเกิดกรณีเกิดในบา้นและเกิดนอกบา้น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที"ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี"เก ี"ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี"ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี"กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี"กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี"ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี"มากท ี"สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี"น้อยท ี"สุด 0  
10. ชื"ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเกิดกรณีเกิดในบา้นและเกิดนอกบา้น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ย

ตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั/งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื"อนไข(ถ้ามี) ในการยื"นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1) กรณีเกิดในบา้นบิดาหรือมารดาหรือเจา้บา้นที
เดก็เกิดหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมายจากบดิามารดาหรือเจา้บา้น 
(2) กรณีเกิดนอกบา้นบิดาหรือมารดาหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมายจากบิดาหรือมารดา 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัตั<งแตว่นัที
เดก็เกิด 
3. เงื
อนไข 
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(1)การพิจารณาการไดส้ญัชาตขิองบตุรกรณีที
มารดาเป็นคนตา่งดา้วและบิดาเป็นคนไทยตอ้งดาํเนินการสอบสวนพยาน
บคุคลเพื
อใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิว่าบดิาเป็นบคุคลสญัชาตไิทยใชเ้วลา 1 วนั 
(2) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
(3) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทั<งนี <การหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที"ร ับผิดชอบ 

ท ี" ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของ

ขั4นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํ
ขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาใน
เบื <องตน้ 
 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
ทอ้งถิ
นเทศบาลตาํบลสิริ
ราช (ตั<งอยูที่
ที
วา่การ
อาํเภอแมท่ะ) 3 ถนน
ลาํปาง-แมท่ะตาํบลนา
ครวัอาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 52150 ) 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และ
แจง้ผลการพิจารณา 
 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิรริาช 
(ตั<งอยู่ที
ที
วา่การอาํเภอแม่
ทะ) 3 ถนนลาํปาง-แมท่ะ
ตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 52150 ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั<นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที"ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี" รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวของผ้◌ูแจ้งและบัตร

ประจาํตัวประชาชนของบิดามารดา 

(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) 
สาํเนาทะเบียนบ้านหรือสาํเนา

ทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถ้า

มี) 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ,น 

1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื"น ๆ  สาํหร ับยื"นเพ ิ"มเตมิ 

ท ี" รายการเอกสาร
ยื"นเพ ิ"มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ,น 

1 0 ฉบับ (ที,จะขอเพิ,มชื,อเด็กที,เกิด) 

2) 
หนังสือรับรองการ

เกิดตามแบบท.ร. 

1/1 

- 1 0 ฉบับ (ที,ออกให้โดยโรงพยาบาล

ที,เด็กเกิดเป็นกรณีเด็กที,

เกิดในสถานพยาบาล) 

3) 
ใบรับแจ้งการเกิด

ตามแบบท.ร. 1 

ตอนหน้า 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งเกิดกับกํานัน

ผู้ใหญ่บ้านและเด็กเกิดใน

บ้าน) 

4) 
หนังสือมอบหมาย 

(ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบให้บุคคลอื,น

เป็นผ้◌ูแจ้ง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี"พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั<นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาตไิทยขอเพ ิ�มช ื�อในทะเบียนบ้านโดยไม่มี
หลักฐานมาแสดง 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีบคุคลอา้งวา่เป็นคนมีสญัชาตไิทยขอเพิ
มชื
อในทะเบียนบา้นโดยไมมี่หลกัฐานมา

แสดง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื8นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การเพิ
มชื
อกรณีบคุคลอา้งวา่เป็นคนมีสญัชาตไิทยขอเพิ
มชื
อในทะเบียนบา้นโดยไม่

มีหลกัฐานมาแสดง/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ทีผูข้อเพิ�มชื�อนั%นมีภูมิลําเนาอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูข้อเพิ
มชื
อ 
2. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
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3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั8นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั8นตอน 
รายละเอ ียดของขั8นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผ◌ู้รอ้งเจา้บา้นพยานบคุคล
ที
นา่เชื
อถือใหป้รากฎขอ้เท็จจรงิ
เกี
ยวกบัประวตัิความเป็นมาของผูข้อ
เพิ
มชื
อโดยรวบรวมหลกัฐานพรอ้ม
ความเห็นเสนอใหน้ายอาํเภอทอ้งที

พิจารณาอนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิ 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เมื
อไดร้บัแจง้จากนายอาํเภอแลว้นาย
ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถิ
นดาํเนินการเพิ
มชื
อเขา้ใน
ทะเบียนบา้นและแจง้ใหผู้ข้อเพิ
มชื
อ
ทราบ 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี8ผ่านการดาํเนินการลดขั8นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที�จะขอ

เพิ�มชื�อ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ร้องถ้ามีเช่นบัตร

ประจาํตัวประชาชนขาว

ดาํฯลฯ) 

2) 

หลักฐานราชการ

อื�นเช่นหลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย
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ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเกิดกรณีเดก็ในสภาพแรกเกิดหร ือเดก็ไร ้เดยีงสาถูกทอดทิ&ง 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื)อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเกิดกรณีเดก็ในสภาพแรกเกิดหรือเดก็ไรเ้ดียงสาถกูทอดทิ ,ง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที)ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี)เก ี)ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื&นท ี)ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี)กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิสจูนส์ถานะการ

เกิดและสญัชาตขิองเดก็ซึ
งถกูทอดทิ ,งเดก็เรร่อ่นหรือเดก็ที
ไมป่รากฏบพุการีหรือบพุการีทอดทิ ,งพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท ี)กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  90วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี)ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี)มากท ี)สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี)น้อยท ี)สุด 0  
10. ชื)ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเกิดกรณีเดก็ในสภาพแรกเกิดหรือเดก็ไรเ้ดียงสาถกูทอดทิ ,ง/เทศบาล

ตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ�น/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ที�ไดรั้บตัวเด็กไวตั้.งอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื)อนไข(ถ้ามี) ในการยื)นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.. เดก็ที
จะแจง้เกิดตอ้งมีอายตุ ํ
ากวา่ 7ปี 
2. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้หนา้ที
ของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั
นคงของมนษุยที์
รบัตวัเดก็ไว ้
13. ข ั&นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที)ร ับผิดชอบ 

ท ี) ประเภทขั&นตอน 
รายละเอ ียดของขั&นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที)
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 
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ที) ประเภทขั&นตอน 
รายละเอ ียดของขั&นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที)
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

 ประกอบพิจารณาในเบื ,องตน้ 

2) 

การพิจารณา 
 

การสอบสวนพยานหลกัฐาน
พยานบคุคลและรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นให้
นายอาํเภอแหง่ทอ้งที
พิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตัแิละแจง้ผลการ
พิจารณาใหน้ายทะเบียนทราบ 

89 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้
การเกิดและแจง้ผลการพิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 
13. งานบร ิการนี&ผ่านการดาํเนินการลดขั&นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั,นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื)นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที)ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี) รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ ื)น ๆ  สาํหร ับยื)นเพ ิ)มเตมิ 

ท ี) รายการเอกสาร
ยื)นเพ ิ)มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน ท.ร.14 

กรมการ

ปกครอง 

1 0 ฉบับ (ของสถานสงเคราะห์หรือที%เรียกชื%อ

อื%นที%รับตัวเด็กที%แจ้งเกิดเอาไว)้ 

2) 

บันทึกการรับตัว

เด็กไว ้

- 1 0 ฉบับ (ที%ออกโดยพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตาํรวจหรือเจ้าหน้าที%พัฒนา

สังคมและความมั%นคงของมนุษย์

ซึ%งได้รับตัวเด็กเอาไว)้ 

3) 
รูปถ่ายของเด็ก 2 

นิ8วจาํนวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

หลักฐานอื%น ทีๆ

เกี%ยวข้องกับตัว

เด็กทั8งพยาน

เอกสารหรือ

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที) รายการเอกสาร
ยื)นเพ ิ)มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พยานวัตถุ 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั.งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี)พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั,นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเกิดกรณีเดก็เร ่ร ่อนหร ือเดก็ท ี ไม่ปรากฎบุพการ ีหร ือบุพการ ีทอดทิ%งท ี 
อยู่ในอุปการะหร ือการสงเคราะห ์
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเกิดกรณีเดก็เรร่อ่นหรือเดก็ที
ไมป่รากฎบพุการีหรือบพุการีทอดทิ +งที
อยูใ่นอปุการะ

หรือการสงเคราะห ์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื%นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิสจูนส์ถานะการ

เกิดและสญัชาตขิองเดก็ซึ
งถกูทอดทิ +งเดก็เรร่อ่นหรือเดก็ที
ไมป่รากฏบพุการีหรือบพุการีทอดทิ +งพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  90วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเกิดกรณีเดก็เรร่อ่นหรือเด็กที
ไมป่รากฎบพุการีหรือบพุการีทอดทิ +งที


อยูใ่นอปุการะหรือการสงเคราะห ์  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222 ) /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�หน่วยงานที�อุปการะหรือสงเคราะห์เด็กตั%งอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. เดก็ที
จะแจง้เกิดตอ้งมีอายตุ ํ
ากวา่ 18ปี 
2. ผูแ้จง้ไดแ้ก่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัหรือหนว่ยงานเอกชนที
สงเคราะหช์ว่ยเหลือเดก็ตามรายชื
อหน่วยงานที
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กระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนดหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมาย 
13. ข ั%นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  
ประเภท
ขั%นตอน 

รายละเอ ียดของขั%นตอนการ
บร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
นประกอบ
พิจารณาในเบื +องตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมหลกัฐานเสนอให้
นายอาํเภอแหง่ทอ้งที
พิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตัแิละแจง้ผลการ
พิจารณาใหน้ายทะเบียนทราบ 

89 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้การ
เกิดและแจง้ผลการพิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 
13. งานบร ิการนี%ผ่านการดาํเนินการลดขั%นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั+นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร. 14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ#น 

1 0 ฉบับ (ของสถานสงเคราะห์หรือ

ที#เรียกชื#ออื#นซึ#งรับตัวเด็กที#

รับแจ้งเกิดเอาไว)้ 

2) 
หลักฐานการรับ

ตัวเด็กไว ้

- 1 0 ฉบับ - 

3) 
รูปถ่ายเด็ก 2 นิ5ว 

2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 
หลักฐานอื#นที#

เกี#ยวกับเด็กหรือ

หลักฐานเอกสาร

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และวัตถุพยาน 

5) 
หนังสือ

มอบหมาย (ถ้า

มี) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีที#มอบหมายให้

บุคคลอื#นเป็นผู้แจ้ง) 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ(สํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่ทะ

ตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222 ) ) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั+นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเกิดเกินกาํหนด 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเกิดเกินกาํหนด 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิสจูนส์ถานะการ

เกิดและสญัชาตขิองเดก็ซึ
งถกูทอดทิ >งเดก็เรร่อ่นหรือเดก็ที
ไมป่รากฏบพุการีหรือบพุการีทอดทิ >งพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  90วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเกิดเกินกาํหนด/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222 ) /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ระยะเวลาการแจง้ตั>งแตพ่น้กาํหนด 15วนันบัแตว่นัที
เกิด 
2. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1) บดิามารดาหรือผูป้กครองกรณีบคุคลที
จะแจง้การเกิดยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 
(2) ผูที้
ยงัไมไ่ดแ้จง้การเกิดแจง้การเกิดดว้ยตนเอง 
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13. ขั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื >องตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวมรวมพยานหลกัฐานเสนอให้
นายอาํเภอแหง่ทอ้งที
พิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตัแิละแจง้ผลการ
พิจารณาใหน้ายทะเบียนทราบ 

89 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้การ
เกิดและแจง้ผลการพิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 
14. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั>นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

2) 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

บิดามารดาหรือผ้◌ูปกครองของเด็ก 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาทะเบียนบ้านฉบับ

เจ้าบ้านท.ร.14 ที.มีชื.อบิดา

มารดาหรือผู้ปกครอง 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียน

ท้องถิ.น 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

2) รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ2ว - 1 0 ฉบับ - 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จาํนวน 2 รูป 

3) 
หนังสือรับรองการเกิดตาม

แบบท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบับ (กรณีที.เด็กเกิดใน

สถานพยาบาล) 

4) 
หนังสือมอบหมาย - 1 0 ฉบับ (กรณีที.มอบหมายให้

บุคคลอื.นเป็นผ้◌ู

แจ้ง) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั>นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเกิดเกินกาํหนดกรณีท ้องท ี�อ ื�น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเกิดเกินกาํหนดกรณีทอ้งที
อื
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิสจูนส์ถานะการ

เกิดและสญัชาตขิองเดก็ซึ
งถกูทอดทิ ?งเดก็เรร่อ่นหรือเดก็ที
ไมป่รากฏบพุการีหรือบพุการีทอดทิ ?งพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  90วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเกิดเกินกาํหนดกรณีทอ้งที
อื
น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222 )/ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (ที�บิดามารดาหรือผ◌ู้ปกครองที�ชอบดว้ยกฎหมายมีชื�ออยู่ในทะเบียนบา้น) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ระยะเวลาการแจง้ตั?งแตพ่น้กาํหนด 15วนันบัแตว่นัที
เด็กเกิด 
2. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1)บดิามารดาหรือผูป้กครองกรณีบคุคลที
จะแจง้การเกิดยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 
(2) ผูที้
ยงัไมไ่ดแ้จง้การเกิดแจง้การเกิดดว้ยตนเอง 
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13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื ?องตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การสอบสวนพยานหลกัฐาน
พยานบคุคลและรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นให้
นายอาํเภอแหง่ทอ้งที
พิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตัแิละแจง้ผลการ
พิจารณาใหน้ายทะเบียนทราบ 

89 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้
การเกิดและแจง้ผลการ
พิจารณา 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั?นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

2) 

บัตรประจาํตัวประชาชน

หรือใบสาํคัญประจาํตัว

คนต่างด้าวของบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองของ

เด็ก 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สาํเนาทะเบียนบ้าน สาํนักทะเบียนอําเภอ/ 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฉบับเจ้าบ้าน 

(ท.ร.14) ที/มีชื/อบิดา

มารดาหรือผ้◌ู

ปกครองของเด็ก 

สาํนักทะเบียนท้องถิ/น 

2) 
รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ2ว

จาํนวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองการ

เกิดท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบับ (กรณีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล) 

4) 
ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีไม่มีหนังสือ

รับรองการ

เกิดท.ร.1/1 ) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนกรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 

หรือ www.bora.dopa.go.th) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั?นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื!อกระบวนงาน :การรบัแจง้การตายกรณีตายในบา้นและตายนอกบา้น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที!ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี!เก ี!ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี!ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี!กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี!กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี!ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี!มากท ี!สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี!น้อยท ี!สุด 0  
10. ชื!ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การตายกรณีตายในบา้นและตายนอกบา้น/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ย

ตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั/งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ตาย) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื!อนไข(ถ้ามี) ในการยื!นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1)เจา้บา้นที
มีคนตายกรณีคนตายในบา้น (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมี่เจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 
(2)บคุคลที
ไปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพกรณีตายนอกบา้น 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน24 ชั
วโมงนบัตัAงแตเ่วลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
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ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัAงนี Aการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที!ร ับผิดชอบ 

ท ี! ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที!
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Aองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/ไม่
รบัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัAนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที!ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

2) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ตาย

ถ้ามี) 

15.2) เอกสารอ ื!น ๆ  สาํหร ับยื!นเพ ิ!มเตมิ 

ท ี! รายการเอกสารยื!นเพ ิ!มเต ิม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนังสือรับรองการตายตาม

แบบท.ร.4/1 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (กรณีตายใน

สถานพยาบา

ล) 

2) 
ใบรับแจ้งการตายท.ร.4 ตอน

หน้า 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งต่อ

กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน) 

3) 
สาํเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า

บ้านท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

1 0 ฉบับ (ที1ผ้◌ูตายมีชื1อ

อยู่ถ้ามี) 
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ที! รายการเอกสารยื!นเพ ิ!มเต ิม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนท้องถิ1น 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ(โทรศัพท์.0-5420-9581) 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
-วันท ี!พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัAนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเช ื�อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การตายกรณีมีเหตเุชื
อวา่มีการตายแตไ่มพ่บศพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื6นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การตายกรณีมีเหตเุชื
อว่ามีการตายแตไ่ม่พบศพ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ตาย) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1)เจา้บา้นที
มีคนตายกรณีคนตายในบา้น (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมี่เจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 
(2)บคุคลที
ไปกบัผูต้ายกรณีตายนอกบา้น 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 24 ชั
วโมง 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
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ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั6นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั6นตอน 
รายละเอ ียดของขั6นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที�ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะ  จงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี6ผ่านการดาํเนินการลดขั6นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�นเพ ิ�มเต ิม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

นท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียน

ท้องถิ&น 

1 0 ฉบับ (ของผู้ตาย

ถ้ามี) 

2) หลักฐานอื&น เๆกี&ยวกับผู้ตาย - 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ( (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผ้◌ูตายเป็นใคร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื'อกระบวนงาน :การรบัแจง้การตายกรณีไมท่ราบว่าผ◌ู้ตายเป็นใคร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที'ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี'เก ี'ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื7นท ี'ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี'กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี'กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี'ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี'มากท ี'สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี'น้อยท ี'สุด 0  
10. ชื'ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การตายกรณีไมท่ราบวา่ผ◌ู้ตายเป็นใคร/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักทะเบียนอําสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั&งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่

3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222    
เภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ�น /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั&งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ตาย) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื'อนไข(ถ้ามี) ในการยื'นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1)เจา้บา้นที
มีคนตายกรณีคนตายในบา้น (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมี่เจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 
(2)บคุคลที
ไปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพกรณีตายนอกบา้น 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 24 ชั
วโมงนบัตัCงแตเ่วลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
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ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัCงนี Cการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที'ร ับผิดชอบ 

ท ี' ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที'ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Cองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
14. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื'นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที'ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

2) 
เอกสารอื�นที�เกี�ยวข้อง

กับผู้ตาย 

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ ื'น ๆ  สาํหร ับยื'นเพ ิ'มเตมิ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยื'นเพ ิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั&งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี'พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคตดิต่ออันตรายหร ือตายผิดธรรมชาต ิ
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื%อกระบวนงาน :การรบัแจง้การตายกรณีสงสยัวา่ตายดว้ยโรคติดตอ่อนัตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานที
เชื
อมโยงหลายหนว่ยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที%ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี%เก ี%ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื6นท ี%ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี%กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี%กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี%ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี%มากท ี%สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี%น้อยท ี%สุด 0  
10. ชื%ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การตายกรณีสงสยัวา่ตายดว้ยโรคตดิตอ่อนัตรายหรือตายผิดธรรมชาติ/

เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ ( แห่งท้องที�ที�ตาย) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื%อนไข(ถ้ามี) ในการยื%นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1)เจา้บา้นที
มีคนตายกรณีคนตายในบา้น (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมี่เจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 
(2)บคุคลที
ไปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพกรณีตายนอกบา้น 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 24 ชั
วโมงนบัตัCงแตเ่วลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เงื
อนไข 
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(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัCงนี Cการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั6นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที%ร ับผิดชอบ 

ท ี% ประเภทขั6นตอน รายละเอ ียดของขั6นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที%
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

จา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
นประกอบพิจารณาใน
เบื Cองตน้นายทะเบียนออกใบรบัแจง้
การตายเป็นหลกัฐานใหแ้กผู้แ้จง้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอื
น 
 

สอบถามความเห็นพนกังานผูที้
มีหนา้ที

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่หรือ
พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ 

30 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เมื
อไดร้บัการแจง้จากพนกังานที

เกี
ยวขอ้งแลว้นายทะเบียนพิจารณารบั
แจง้/ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 37 วนั 
13. งานบร ิการนี6ผ่านการดาํเนินการลดขั6นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื%นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที%ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี% รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

15.2) เอกสารอ ื%น ๆ  สาํหร ับยื%นเพ ิ%มเตมิ 

ท ี% รายการเอกสารยื%น
เพ ิ%มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร.14 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ&น 

1 0 ฉบับ (ที&ผ้◌ูตายมีชื&อ

อยู่) 
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ที% รายการเอกสารยื%น
เพ ิ%มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
หลักฐานอื&นที&

เกี&ยวข้องกับผู้ตาย 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี%พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการตายเกินกาํหนดกรณีสาํนักทะเบียนอ ื!น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื!อกระบวนงาน :การรบัแจง้การตายเกินกาํหนดกรณีสาํนกัทะเบียนอื
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที!ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี!เก ี!ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี!ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี!กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี!กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี!ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี!มากท ี!สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี!น้อยท ี!สุด 0  
10. ชื!ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การตายเกินกาํหนดกรณีสาํนกัทะเบียนอื
น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ ) หมู่ 3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 ( โทรศัพท์.0-5420-9581 )  /ติดต่อดว้ยตนเองณ

ศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ตายหรือที�ศพอยู่หรือมีการจัดการศพโดยการเก็บฝังเผาหรือทําลาย) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื!อนไข(ถ้ามี) ในการยื!นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นของบา้นที
มีการตายบคุคลที
ไปกบัผูต้ายขณะตายผูพ้บศพหรือผูซ้ึ
งไดร้บัมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายหลงั 24 ชั
วโมงนบัตัDงแตเ่วลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60วนั 
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(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัDงนี Dการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ข ั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที!ร ับผิดชอบ 

ท ี! ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที!
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Dองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การตรวจสอบหลกัฐานพยาน
บคุคลและพยานแวดลอ้มและ
รวบรวมหลกัฐานพรอ้ม
ความเห็นใหน้ายทะเบียน
พิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

13. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัDนตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที!ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

2) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ตายถ้ามี) 
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15.2) เอกสารอ ื!น ๆ  สาํหร ับยื!นเพ ิ!มเตมิ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยื!นเพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนังสือรับรอง

การตายท.ร.4/1 

ที'ออกโดย

สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผ้◌ูตายเข้า

รับการรักษาก่อน

ตาย) 

2) 
ผลการตรวจสาร

พันธุกรรม 

(DNA) 

- 1 0 ฉบับ (ที'สามารถบ่งบอก

ตัวบุคคลของ

ผู้ตาย) 

3) 
พยานหลักฐาน

อื'นเช่นรูปถ่าย

งานศพของผู้ตาย 

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ(โทรศัพท์. 0-5420-9581 ) 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี!พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัDนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการตายเกินกาํหนด 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การรบัแจง้การตายเกินกาํหนด 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การตายเกินกาํหนด/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ) หมู่ 3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ยตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นของบา้นที
มีการตายบคุคลที
ไปกบัผูต้ายขณะตายผูพ้บศพหรือผูซ้ึ
งไดร้บัมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายหลงั 24 ชั
วโมงนบัตัCงแตเ่วลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง



2/4 

 

ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัCงนี Cการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  
ประเภท
ขั3นตอน 

รายละเอ ียดของ
ขั3นตอนการบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอ
และตรวจสอบหลกัฐาน
การยื
นประกอบ
พิจารณาในเบื Cองตน้ 
 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิรริาช 
(ตัCงอยู่ที
ที
วา่การอาํเภอแม่
ทะ) 3 ถนนลาํปาง-แมท่ะ
ตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

การตรวจสอบหลกัฐาน
สอบสวนพยานบคุคล
พยานแวดลอ้มและ
รวบรวมหลกัฐานพรอ้ม
ความเห็นใหน้าย
ทะเบียนพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิรริาช 
(ตัCงอยู่ที
ที
วา่การอาํเภอแม่
ทะ) 3 ถนนลาํปาง-แมท่ะ
ตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 52150) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และ
แจง้ผลการพิจารณา 
 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิรริาช 
(ตัCงอยู่ที
ที
วา่การอาํเภอแม่
ทะ) 3 ถนนลาํปาง-แมท่ะ
ตาํบลนาครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน สาํนักบริหารการทะเบียน 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 



3/4 

 

ที  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

2) 
บัตรประจาํตัวประชาชน สาํนักบริหารการทะเบียน 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ู

ตายถ้ามี) 

15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสารยื น
เพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร.14 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ที&ผู้ตายมีชื&ออยู่) 

2) 

หนังสือรับรองการตาย

ตามแบบท.ร. 4/1 ที&

ออกโดย

สถานพยาบาล 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (กรณีที&คนตายเข้า

รับการรักษาก่อน

ตาย) 

3) 
ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ที&สามารถบ่งบอก

ตัวบุคคลของ

ผู้ตาย) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีเลขที
 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 

10300 / สายดว่น 1111 / www.๑๑๑๑.go.th / ตูป้ณ 1111 เลขที
 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนกรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียนโทร. 1547 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการเปลี��ยนแปลงการจัดการศพ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การเปลี

ยนแปลงการจดัการศพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การเปลี

ยนแปลงการจดัการศพ/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูร้อ้งไดแ้ก่ผูป้ระสงคแ์จง้เปลี
ยนแปลงการจดัการศพ 
2. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7วนั 
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(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

2) 
ใบมรณบัตร สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ&น 

1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูตาย) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายกลับเข ้าท ี�เดมิ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยกลบัเขา้ที
เดมิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยกลบัเขา้ที
เดมิ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ออกใบแจ้งยา้ยออก) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมายจากเจา้บา้น 
13.ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที�ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น

10 นาที สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/
สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ
น 

- 
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ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที�ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประกอบพิจารณาในเบื @องตน้ 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/
สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ
น 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั@นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (เจ้าบ้านหลังเดิม) 

2) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้ที!ได้รับมอบหมายพร้อม

ด้วยหนังสือมอบหมาย

กรณีได้รับมอบหมายให้

แจ้งแทน) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูย้ายที!อยู่ถ้ามี) 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร.14 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ที!ผู้ย้ายมีชื!อครั0ง

สุดท้ายก่อนการย้าย

ออก) 

3) 
ใบรับแจ้งการ

ย้ายที!อยู่ 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ!น 

1 0 ฉบับ (ที!ได้รับมาจากใบแจ้ง

การย้ายออก) 
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15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั@นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายท ี�อยู่ของคนที�ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู ้ว่าไปอยู่ท ี�ใด 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยที
อยูข่องคนที
ออกไปจากบา้นเป็นเวลานานและไมรู่ว้า่ไปอยูที่
ใด 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื5นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยที
อยู่ของคนที
ออกไปจากบา้นเป็นเวลานานและไมรู่ว้่าไปอยู่ที
ใด/

เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ผูอ้อกไปจากบา้นมีชื�อในทะเบียนบา้น) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 30วนันบัแตว่นัที
ออกไปจากบา้นไปครบ 180วนั 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
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ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัFงนี Fการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Fองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัFนตอน 
15. ายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้งในฐานะเจ้า

บ้าน) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร. 14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ)น 

1 0 ฉบับ (ที)ผ้◌ูที)ออกจาก

บ้านมีชื)ออยู่) 

2) 
หลักฐานอื)นที)

เกี)ยวกับตัว

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคลที)ออกไป

จากบ้านเช่น

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว (ถ้ามี) 

3) 

บัตประจาํตัวของ

ผู้ได้รับ

มอบหมาย 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (พร้อมด้วย

หนังสือมอบหมาย

กรณีที)ได้รับ

มอบหมายให้แจ้ง

แทน) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัFนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายเข ้า 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยเขา้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยเขา้/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ ) หมู่ 3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ยตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�บา้นหลังที�ยา้ยเข้าตั%งอยู่) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน๑๕วนันบัแตว่นัที
ยา้ยเขา้ 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
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(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที�ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (เจ้าบ้านที�ประสงคจ์ะย้าย

เข้า) 

2) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ย้ายที�อยู่ถ้ามี) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 1 ฉบับ (ที�ประสงคจ์ะย้าย

เข้า) 

2) 

ใบรับแจ้งการ

ย้ายที�อยู่ 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ที�ได้รับมาจากการ

ย้ายออกซึ�งเจ้าบ้าน

ได้ลงชื�อยินยอมให้

ย้ายเข้า) 
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15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายปลายทาง 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยปลายทาง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยปลายทาง/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการหมู่ 3 ถนนลําปาง-แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ย

ตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั/งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ที�บา้นหลังที�จะยา้ยเข้าตั/งอยู่ในเขตพื/นที�เป็นสํานักทะเบียนปลายทาง) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ผูย้า้ยที
อยูห่รือผูที้
ไดร้บัมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัตั;งแตเ่วลาที
ยา้ยเขา้ 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
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ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทั;งนี ;การหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� 
ประเภท
ขั3นตอน 

รายละเอ ียดของ
ขั3นตอนการบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํ
ขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ;องตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียนเทศบาล
ตาํบลสิริราช (ตั;งอยู่ที
ที
วา่การ
อาํเภอแมท่ะ) 3 ถนนลาํปาง-
แมท่ะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และ
แจง้ผลการพิจารณา 
 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียนเทศบาล
ตาํบลสิริราช (ตั;งอยู่ที
ที
วา่การ
อาํเภอแมท่ะ) 3 ถนนลาํปาง-
แมท่ะตาํบลนาครวัอาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั;นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ู

แจ้ง) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
ใบแจ้งการย้ายที!

อยู่ท.ร. 6 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ!น 

1 0 ฉบับ - 

2) 
สาํเนาทะเบีนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร.14 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ!น 

1 0 ฉบับ (บ้านที!ประสงคจ์ะย้าย

เข้า) 

3) สาํเนาบัตรประจาํตัว - 1 0 ฉบับ (พร้อมคาํยินยอมเป็น
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เจ้าบ้าน หนังสือกรณีไม่ได้มาแสดง

ตนต่อนายทะเบียน) 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั;นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายออก 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยออก 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยออก/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ) 3 ถนนลําปาง-แม่ทะ

ตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน๑๕วนันบัแตว่นัที
ยา้ยออก 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
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(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� 
ประเภท
ขั3นตอน 

รายละเอ ียดของ
ขั3นตอนการบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํ
ขอและตรวจสอบ
หลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาใน
เบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียนเทศบาลตาํบลสิริ
ราช (ตัGงอยูที่
ที
วา่การอาํเภอแมท่ะ) 3 
ถนนลาํปาง-แมท่ะตาํบลนาครวัอาํเภอ
แมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียน
พิจารณารบัแจง้/ไม่
รบัแจง้และแจง้ผล
การพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(สาํนกังานทะเบียนเทศบาลตาํบลสิริ
ราช (ตัGงอยูที่
ที
วา่การอาํเภอแมท่ะ) 3 
ถนนลาํปาง-แมท่ะตาํบลนาครวัอาํเภอ
แมท่ะจงัหวดัลาํปาง 52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้งในฐานะเจ้าบ้าน) 

2) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (กรณีได้รับมอบหมายต้อง

มีบัตรประจาํตัวประชาชน

ผ้◌ูมอบและหนังสือ

มอบหมายจากเจ้าบ้าน) 

3) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผ้◌ูย้ายที*อยู่ถ้ามี) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร.14 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ*น 

1 0 ฉบับ (ที*จะย้ายออก) 

2) 
ใบรับแจ้งการย้ายที*

อยู่ท.ร.6 ตอนหน้า 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งย้ายกับ

กํานันผู้ใหญ่บ้าน) 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายท ี�อยู่ของคนไปต่างประเทศ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยที
อยูข่องคนไปตา่งประเทศ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื5นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยที
อยู่ของคนไปตา่งประเทศ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222  /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�คนไปต่างประเทศมีชื�อในทะเบียนบา้น) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นของบา้นที
คนไปอยู่ตา่งประเทศหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมายจากเจา้บา้น 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15วนั 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
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(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัFงนี Fการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Fองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัFนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้งในฐานะเจ้า

บ้าน) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร.14 

สาํนักทะเบียนอําเภอ/

สาํนักทะเบียนท้องถิ(น 

1 0 ฉบับ (ที(คนไปต่างประเทศ

มีชื(ออยู่) 

2) 
หลักฐานการ

เดินทางไป

ต่างประเทศ 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

3) 
บัตรประจาํตัวผู้

ไดัรับมอบหมาย 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (หนังสือมอบหมาย

กรณีได้รับมอบให้

แจ้งแทน) 
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15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัFนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยออกจากทะเบียนบา้นกลาง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยออกจากทะเบียนบา้นกลาง/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ผูข้อยา้ยมีชื�อในทะเบียนบา้นกลาง) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
(1)ผูข้อยา้ยซึ
งมีชื
ออยูใ่นทะเบียนบา้นกลางของสาํนกัทะเบียน 
(2)บดิาหรือมารดาหรือผูป้กครอง (กรณีผูมี้ชื
อในทะเบียนบา้นกลางเป็นผูเ้ยาว)์ 
(3)ผูที้
ไดร้บัมอบหมาย (กรณีผูมี้ชื
อในทะเบียนบา้นกลางมีเหตจุาํเป็นไมส่ามารถแจง้การยา้ยออกไดด้ว้ยตนเองเนื
องจาก
เป็นเป็นคนพิการทางกายจนเดนิไมไ่ดห้รือเป็นผูเ้จ็บป่วยทพุลภาพหรือกรณีจาํเป็นอื
น) 
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2. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัGงนี Gการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Gองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลกัฐานพยาน
บคุคลและพยานแวดลอ้ม
พรอ้มเสนอความเห็นใหน้าย
ทะเบียนพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/
ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัGนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้แจ้ง) 

2) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูย้ายซึ งมี

ชื ออยู่ในทะเบียน

บ้านกลาง) 
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15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชนของผู้

ได้รับมอบหมาย 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (พร้อมหนังสือมอบหมาย

กรณีที มีการมอบให้แจ้งแทน) 

2) 
บัตรประจาํตัว

ของเจ้าบ้าน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ที ยินยอมให้ย้ายเข้าทะเบียน

บ้านท.ร. 14) 

3) 
ทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร. 

14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ น 

1 0 ฉบับ (ที จะแจ้งย้ายเข้า) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัGนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายท ี อยู่สูญหายหร ือชาํรุดก่อนแจ้งย้ายเข ้า 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยออกแลว้แตใ่บแจง้การยา้ยที
อยูส่ญูหายหรือชาํรุดก่อนแจง้ยา้ยเขา้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื3นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยออกแลว้แตใ่บแจง้การยา้ยที
อยูส่ญูหายหรือชาํรุดก่อนแจง้ยา้ย

เขา้/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222 /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ออกใบแจ้งการยา้ยออก) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่บคุคลที
ลงชื
อแจง้ยา้ยออกในใบแจง้การยา้ยที
อยูฉ่บบัที
สญูหาย 
2. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7วนั 
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(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนญุาต/
ไมอ่นญุาตและแจง้ผลการ
พิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสารยื น
เพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผ้◌ูได้รับ

มอบหมาย) 

2) 

บัตรประจาํตัวประชาชน สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ)น 

1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูย้ายคน

อื)น ทีๆ)มีชื)อเป็นผ้◌ู

ย้ายออกในใบแจ้ง

ย้ายที)อยู่ฉบับที)

สูญหายหรือชํารุด

กรณีผู้ย้ายออก

มากกว่า 1 ราย) 
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15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข ้าในเขตสาํนักทะเบียนเดยีวกัน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื%อกระบวนงาน :การรบัแจง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ในเขตสาํนกัทะเบียนเดียวกนั 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที%ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี%เก ี%ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื3นท ี%ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี%กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี%กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี%ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี%มากท ี%สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี%น้อยท ี%สุด 0  
10. ชื%ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัแจง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ในเขตสาํนกัทะเบียนเดียวกนั/เทศบาลตาํบลสิริ

ราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช   (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ (แห่งท้องที�ที�ผูย้า้ยที�อยู่มีชื�อในทะเบียนบา้นและบา้นหลังที�จะยา้ยเข้าอยู่ตั%งอยู่ในเขตสํานักทะเบียน

เดียวกัน) 
12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื%อนไข(ถ้ามี) ในการยื%นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูที้
ไดร้บัมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน๑๕วนันบัแตว่นัที
ยา้ยเขา้อยู่ในบา้น 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
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ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัEงนี Eการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที%ร ับผิดชอบ 

ท ี% ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที%
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Eองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบัแจง้/ไม่
รบัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื%นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที%ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี% รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 

2) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (เจ้าบ้านที�ยินยอม

ให้ย้ายเข้า) 

3) 
บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูย้ายที�อยู่

ถ้ามี) 

15.2) เอกสารอ ื%น ๆ  สาํหร ับยื%นเพ ิ%มเตมิ 

ท ี% รายการเอกสาร
ยื%นเพ ิ%มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที��ย้าย

ออกและที�ย้าย

เข้า) 

2) 
ใบรับแจ้งการ

ย้ายออกตามแบ

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งย้ายกับ

กํานันผู้ใหญ่บ้าน) 
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ที% รายการเอกสาร
ยื%นเพ ิ%มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บท.ร.6 ตอนหน้า ทะเบียนท้องถิ�น 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ( (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี%พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การเพ ิ�มช ื�อกรณีการใช้สูตบิัตรใบแจ้งการย้ายท ี�อยู่หร ือทะเบียนบ้านแบบเดมิ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การเพิ
มชื
อกรณีการใชส้ตูบิตัรใบแจง้การยา้ยที
อยูห่รือทะเบียนบา้นแบบเดมิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี�ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน สาํการเพิ
มชื
อกรณีการใชส้ตูบิตัรใบแจง้การยา้ยที
อยู่หรือทะเบียนบา้นแบบเดมิ/

เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั%งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั%งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูยื้
นคาํรอ้งไดแ้ก่เจา้บา้นหรือผูข้อเพิ
มชื
อ 
2. สถานที
ยื
นคาํรอ้งประกอบดว้ย 
(1) กรณีผูร้อ้งมีหลกัฐานสตูิบตัรหรือใบแจง้ยา้ยที
อยู่ใหยื้
นคาํรอ้งที
สาํนกัทะเบียนอาํเภอหรือสาํนกัทะเบียนทอ้งถิ
นที
ออก
เอกสารสตูบิตัรหรือใบแจง้ยา้ยที
อยูแ่ลว้แตก่รณี 
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(2) กรณีผูร้อ้งมีหลกัฐานทะเบียนบา้นแบบเดมิใหยื้
นคาํรอ้งที
สาํนกัทะเบียนอาํเภอหรือสาํนกัทะเบียนทอ้งถิ
นที
ผูร้อ้งมีชื
อ
อยูใ่นหลกัฐานทะเบียนบา้นเป็นครัAงสดุทา้ย 
3. พยานบคุคลไดแ้ก่บคุคลที
สามารถรบัรองและยืนยนัตวับคุคลของผูข้อเพิ
มชื
อไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
4. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัAงนี Aการหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื Aองตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การตรวจสอบหลกัฐานพยาน
บคุคลพยานแวดลอ้มและรวม
รวมขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็น
เสนอนายทะเบียนอาํเภอหรือ
นายทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทอ้งถิ
นพิจารณา
อนญุาต/ไมอ่นญุาตและแจง้ผล
การพิจารณา 

10 วนั เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัAนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� 
รายการ

เอกสารยนืยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ูร้องถ้ามีเช่น

บัตรประจาํตัว

ประชาชนแบบขาวดาํ

ฯลฯ) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้า

นท.ร.14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ,น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที,จะขอ

เพิ,มชื,อ) 

2) 

หลักฐาน

ทะเบียนราษฎรที,

มีรายการบุคคล

ที,ขอเพิ,มชื,อเช่น

สูติบัตรใบแจ้ง

การย้ายที,อยู่หรือ

ทะเบียนบ้าน

แบบเดิม 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ,น 

1 0 ฉบับ (ตามแต่กรณี) 

3) 

เอกสารที,ราชการ

ออกให้เช่น

หลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 
หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั%งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัAนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การลงทะเบียนและยื�นคาํขอร ับเงนิเบี�ยความพกิาร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การลงทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเงินเบี 'ยความพิการ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:ขึ 'นทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ#นพ.ศ. 2553 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื�นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การลงทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเงินเบี 'ยความพิการ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการงานพัฒนาชุมชนสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที# 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 

52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที#ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที#ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินเบี 'ยความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
น พ.ศ.2553 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีใหค้นพิการลงทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเงินเบี 'ยความ
พิการ ในปีงบประมาณถดัไปณที
ทาํการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นที
ตนมีภมูิลาํเนาหรือสถานที
ที
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นกาํหนดหลกัเกณฑ ์ ผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินเบี 'ยความพิการตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงัตอ่ไปนี ' 
 1. มีสญัชาตไิทย 
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 2. มีภมูิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นตามทะเบียนบา้น 
 3.มีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึ
งอยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรฐั ในการยื
นคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบี 'ยความพิการคน
พิการหรือผูด้แูลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบี 'ยความพิการโดยรบัเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขา้
บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูด้แูลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นบุาลแลว้แตก่รณี 
   ในกรณีที
คนพิการเป็นผูเ้ยาวซ์ึ
งมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไรค้วามสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นบุาลแลว้แตก่รณียื
นคาํขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 
 วิธีการ 
    1. คนพิการที
จะมีสิทธิรบัเงินเบี 'ยความพิการในปีงบประมาณถดัไปใหค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นบุาลแลว้แตก่รณียื
นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นณสถานที

และภายในระยะเวลาที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นประกาศกาํหนด 
    2.กรณีคนพิการที
ไดร้บัเงินเบี 'ยความพิการจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นในปีงบประมาณที
ผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเบี 'ยความพิการตามระเบียบนี'แลว้ 
    3. กรณีคนพิการที
มีสิทธิไดร้บัเบี 'ยความพิการไดย้า้ยที
อยูแ่ละยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงินเบี 'ยความพิการตอ้งไปแจง้
ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นแหง่ใหมที่
ตนยา้ยไป 
13. ข ั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� 
ประเภท
ขั�นตอน 

รายละเอ ียดของขั�นตอน
การบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูที้
ประสงคจ์ะขอรบัเบี 'ย
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผูร้บัมอบอาํนาจยื
นคาํขอ
พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบคาํรอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

20 นาที เทศบาลตาํบล
สิรริาช* อาํเภอ
แมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 20 นาที 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบคือ
งานพฒันาชมุชนสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมูที่
 3 
ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยื
นคาํขอลงทะเบียน
ใหผู้ข้อลงทะเบียน 
 

10 นาที เทศบาลตาํบล
สิรริาช* อาํเภอ
แมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 10 นาที 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบคือ
งานพฒันาชมุชนสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมูที่
 3 
ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 
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13. งานบร ิการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั'นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัวคนพิการตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อม

สาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาํเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม

สาํเนา (กรณีที(ผู้ขอรับเงินเบี,ย

ความพิการประสงคข์อรับเงิน

เบี,ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

บัตรอื(นที(ออกโดยหน่วยงานของ

รัฐที(มีรูปถ่ายพร้อมสาํเนาของ

ผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณียื(นคาํขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม

สาํเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทน

โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล

แล้วแต่กรณี (กรณีที(คนพิการ

เป็นผู้เยาวซึ์(งมีผู้แทนโดยชอบ

คนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

คนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย

ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล

แล้วแต่กรณีการยื(นคาํขอแทน

ต้องแสดงหลักฐานการเป็น

ผู้แทนดังกล่าว) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื#น  ๆสําหรับยื#นเพิ#มเติม 
 

15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0-5420-9581) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที# 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที# 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบี 'ยความพิการ 

- 
18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั'นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การลงทะเบียนและยื�นคาํขอร ับเงนิเบี�ยยังช ีพผู้สูงอายุ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การลงทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอาย ุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:ขึ 'นทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น

พ.ศ. 2552 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื�นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การลงทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอาย/ุเทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการงานพัฒนาชุมชนสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที& 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 

52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที&ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นพ.ศ. 
2552 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีใหผู้ที้
จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณข์ึ 'นไปในปีงบประมาณถดัไปและมี
คณุสมบตัคิรบถว้นมาลงทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นที
ตนมี
ภมูิลาํเนาณสาํนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นหรือสถานที
ที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นกาํหนด
 หลกัเกณฑ ์
    1.มีสญัชาตไิทย 
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    2.มีภมูิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นตามทะเบียนบา้น 
    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณข์ึ 'นไปซึ
งไดล้งทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชนอื์
นใดจากหนว่ยงานภาครฐัรฐัวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
ไดแ้ก่ผูร้บับาํนาญเบี 'ยหวดับาํนาญพิเศษหรือเงินอื
นใดในลกัษณะเดียวกนัผูส้งูอายทีุ
อยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรือ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นผูไ้ดร้บัเงินเดือนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจาํหรือผลประโยชนอ์ยา่งอื
นที
รฐัหรือองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นจดัใหเ้ป็นประจาํยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพื
อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นพ.ศ. 2548  ในการยื
นคาํขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายุ
ผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึ
งดงัตอ่ไปนี ' 
       1.รบัเงินสดดว้ยตนเองหรือรบัเงินสดโดยบคุคลที
ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 
       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลที
ไดร้บัมอบ
อาํนาจจากผูมี้สิทธิ 
 วิธีการ 
     1.ผูที้
จะมีสิทธิรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยื
นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
นณสถานที
และภายในระยะเวลาที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นประกาศกาํหนดดว้ยตนเองหรือมอบ
อาํนาจใหผู้อื้
นดาํเนินการได ้
     2.กรณีผูส้งูอายทีุ
ไดร้บัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นในปีงบประมาณที
ผ่านมาใหถื้อว่าเป็นผู้
ไดล้งทะเบียนและยื
นคาํขอรบัเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนี'แลว้ 
     3.กรณีผูส้งูอายทีุ
มีสิทธิไดร้บัเบี 'ยยงัชีพยา้ยที
อยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอายตุอ้งไปแจง้ตอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
นแหง่ใหมที่
ตนยา้ยไป 
13. ข ั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� 
ประเภท
ขั�นตอน 

รายละเอ ียดของขั�นตอน
การบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูที้
ประสงคจ์ะขอรบัเบี 'ยยงั
ชีพผูส้งูอายใุน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผูร้บัมอบอาํนาจยื
นคาํขอ
พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบคาํรอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 20 นาที 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบ
คืองานพฒันาชมุชน
สาํนกังานเทศบาลตาํบล
สิรริาชหมูที่
 3 ตาํบลสนั
ดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 
52150 โทรศพัท ์0-5420-
9581) 

2) 
การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยื
นคาํขอลงทะเบียน

10 นาที กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 10 นาที 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบ
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ที� 
ประเภท
ขั�นตอน 

รายละเอ ียดของขั�นตอน
การบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บั
มอบอาํนาจ 
 
 

คืองานพฒันาชมุชน
สาํนกังานเทศบาลตาํบล
สิรริาชหมูที่
 3 ตาํบลสนั
ดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 
52150 โทรศพัท ์0-5420-
9581) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 
13. งานบร ิการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั'นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื�นที�ออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐที�มีรูปถ่ายพร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาํเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาํเนา (กรณีที�ผู้

ขอรับเงินเบี/ยยังชีพผู้ประสงคข์อรับเงินเบี/ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงคข์อรับเงินเบี/ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื�นที�ออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐที�มีรูปถ่ายพร้อมสาํเนาของผู้รับ

มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดาํเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาํเนาของผู้รับมอบ

อํานาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี/ยยังชีพผู้ประสงคข์อรับ

เงินเบี/ยยังชีพผู้สูงอายุประสงคข์อรับเงินเบี/ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น  ๆสําหรับยื&นเพิ&มเติม 
15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0-5420-9581) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบี 'ยยงัชีพผูส้งูอาย ุ

- 
18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั'นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอร ับบาํเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาํผู้ร ับบาํเหน็จรายเดอืนหร ือบาํเหน็จ
พเิศษรายเดอืนถงึแก่กรรม) 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื.อกระบวนงาน :การขอรบับาํเหน็จตกทอด (กรณีลกูจา้งประจาํผูร้บับาํเหน็จรายเดือนหรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือน

ถึงแก่กรรม) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที.ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี.เก ี.ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นพ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื;นท ี.ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี.กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี.กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี.ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี.มากท ี.สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี.น้อยท ี.สุด 0  
10. ชื.ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอรบับาํเหน็จตกทอด (กรณีลกูจา้งประจาํผูร้บับาํเหน็จรายเดือนหรือบาํเหน็จ

พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
โทรสาร 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื.อนไข(ถ้ามี) ในการยื.นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเ์กี
ยวกบับาํเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชนที์
จา่ยใหแ้ก่ทายาทของลกูจา้งประจาํที
รบับาํเหน็จรายเดือน
หรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือนที
ถึงแก่ความตาย 
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2. การจา่ยบาํเหน็จตกทอดจ่ายเป็นจาํนวน 15 เทา่ของบาํเหน็จรายเดือนหรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือนแลว้แตก่รณี 
3. กรณีไมมี่ทายาทใหจ้า่ยแก่บคุคลตามที
ลกูจา้งประจาํของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ
นระบใุหเ้ป็นผูมี้สิทธิรบั
บาํเหน็จตกทอดตามหนงัสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกวา่ 1 คนใหก้าํหนดสว่นใหช้ดัเจนกรณีมิไดก้าํหนดส่วนใหถื้อวา่ทกุ
คนมีสิทธิไดร้บัในอตัราส่วนที
เทา่กนัตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บับาํเหน็จตกทอดลกูจา้งประจาํของราชการ
สว่นทอ้งถิ
นตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที
มท 0808.5/ว 4061 ลงวนัที
 30 สิงหาคม 2555 
4.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล/เมืองพทัยาจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 
5. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนัEน
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
6. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัEนเรียบรอ้ยแลว้ 
7. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้วา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
 
13. ขั;นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที.ร ับผิดชอบ 

ท ี. ประเภทขั;นตอน 
รายละเอ ียดของขั;นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที.
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทหรือผูมี้สิทธิยื
นเรื
อง
ขอรบับาํเหน็จตกทอดพรอ้ม
  
เอกสารตอ่องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นที
ลกูจา้งประจาํ
รบับาํเหน็จรายเดือนหรือ
บาํเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

3 ชั
วโมง เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(หนว่ยงาน
รบัผิดชอบคือ
สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150 
) 

2) การพิจารณา เจา้หนา้ที
ผูร้บัผิดชอบของ 6 วนั เทศบาลตาํบลสิริ (หนว่ยงาน
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ที. ประเภทขั;นตอน 
รายละเอ ียดของขั;นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที.
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
ตรวจสอบความถกูตอ้งและ
รวบรวมหลกัฐานเอกสาร  
ที
เกี
ยวขอ้งเสนอผูมี้อาํนาจ
พิจารณา 
 
 

ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

รบัผิดชอบคือ
สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นหรือผูที้
รบัมอบ
อาํนาจ   
พิจารณาสั
งจา่ยเงิน
บาํเหน็จตกทอดโดยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
นแจง้
และเบกิจา่ยเงิน ดงักลา่ว
ใหแ้ก่ทายาทหรือผูมี้สิทธิฯ
ตอ่ไป 
 
 

8 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(หนว่ยงาน
รบัผิดชอบคือ
สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150 
) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
 

14. งานบร ิการนี;ผ่านการดาํเนินการลดขั;นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขัEนตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 วนั 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื.นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที.ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี. รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอรับ

บาํเหน็จตกทอด

ลูกจ้างประจาํ 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคาํ

ขอรับบาํเหน็จตก

ทอดลูกจ้างประจาํ

ที�หน่วยงานต้น
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ที. รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สังกัด) 

2) 

หนังสือแสดง

เจตนาระบุตัว

ผู้รับบาํเหน็จตก

ทอด

ลูกจ้างประจาํ

ของราชการส่วน

ท้องถิ�น (ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรอง

การใช้เงินคืนแก่

หน่วยการบริหาร

ราชการส่วน

ท้องถิ�น 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบ

หนังสือรับรองการ

ใช้เงินคืนแก่หน่วย

การบริหาร

ราชการส่วน

ท้องถิ�นที�

หน่วยงานต้น

สังกัด) 

4) ใบมรณบัตร - 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื.น ๆ  สาํหร ับยื.นเพ ิ.มเตมิ 

ท ี. รายการเอกสาร
ยื.นเพ ิ.มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 
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3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั-งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(- สาํนักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์ 0-

5420-9581 

- ตูรั้บเรื�องราวร้องเรียนสํานักงานและประจําหมู่บา้นหมู่ที� 1-9 

- www.tessabansirirach.go.th) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบคาํขอรบับาํเหน็จตกทอดลกูจา้งประจาํ  2. ตวัอยา่งหนงัสือรบัรองการใชเ้งินคืนแก่หนว่ยการ

บรหิารราชการส่วนทอ้งถิ
น (ตามรูปแบบที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นแตล่ะแหง่กาํหนด) 
- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี.พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอร ับบาํเหน็จพเิศษของลูกจ้างประจาํหร ือลูกจ้างชั วคราวขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การขอรบับาํเหน็จพิเศษของลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั
วคราวขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นพ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื7นท ี ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอรบับาํเหน็จพิเศษของลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั
วคราวขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ
น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
โทรศัพท์. 0-5420-9581 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเ์กี
ยวกบับาํเหน็จพิเศษเป็นสิทธิประโยชนที์
จา่ยครั@งเดียวใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั
วคราวที
ไดร้บั
อนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหนา้ที
หรือถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ที
ซึ
งแพทยที์
ทาง
ราชการรบัรองไดต้รวจสอบและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที
ไดอี้กเลยนอกจากจะไดบ้าํเหน็จปกตแิลว้ใหไ้ดร้บั
บาํเหน็จพิเศษอีกดว้ยเวน้แตอ่นัตรายที
ไดร้บัหรือการเจ็บป่วยเกิดความประมาณเลินเลอ่อย่างรา้ยแรงหรือความผิดของ
ตนเอง 
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2. กรณีของลกูจา้งชั
วคราวมีสิทธิรบับาํเหน็จพิเศษแตไ่มมี่สิทธิไดร้บับาํเหน็จปกติ 
3. กรณีหากลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั
วคราวผูมี้สิทธิไดร้บัทั@งบาํเหน็จพิเศษตามระเบียบนี@เงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนื
องจากการชว่ยเหลือราชการการปฏิบตังิานของชาติหรือการปฏิบตัิ
ตามหนา้ที
มนษุยธรรมเงินคา่ทดแทนตามระเบียบวา่ดว้ยการจา่ยเงินคา่ทดแทนและการพิจารณาบาํเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผูก่้อการรา้ยคอมมิวนิสตห์รือเงินอื
นในลกัษณะเดียวกนัจากทางราชการหรือจากหนว่ยงานอื
นที
องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
นสั
งใหไ้ปปฏิบตังิานเงินดงักลา่วใหเ้ลือกรบัไดเ้พียงอย่างใดอยา่งหนึ
งแลว้แตจ่ะเลือก 
4. องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล/เมืองพทัยาจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บ.การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558 
5. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนั@น
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
6. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั@นเรียบรอ้ยแลว้ 
 
7. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้วา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
 
13. ขั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั
วคราวผู้
มีสิทธิยื
นเรื
องขอรบั 
บาํเหน็จพิเศษพรอ้มเอกสารตอ่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
ที
สงักดัและเจา้หนา้ที
ผูร้บัผิดชอบ
ขององคก์รปกครองทอ้งถิ
น
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของเอกสาร 

3 ชั
วโมง เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูร้บัผิดชอบขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
น 

6 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่

(เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
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ที  ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวม
หลกัฐานและเอกสาร 
ที
เกี
ยวขอ้งเสนอผูมี้อาํนาจพิจารณา 

ทะจงัหวดัลาํปาง สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
หรือผูร้บัมอบอาํนาจ 
พิจารณาสั
งจา่ยเงินบาํเหน็จพิเศษ
โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
แจง้และเบกิจา่ยเงินดงักลา่ว
 ใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํหรือ
ลกูจา้งชั
วคราวตอ่ไป 

8 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
14. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขั@นตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 วนั 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํขอรับ

บาํเหน็จพิเศษ

ลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคาํขอรับ

บาํเหน็จพิเศษลูกจ้าง

ที�หน่วยงานต้นสังกัด) 

2) 

ใบรับรองของ

แพทยที์�ทาง

ราชการรับรองว่า

ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที�ได้ 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั-งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอรบับาํเหน็จพิเศษลกูจา้ง 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั@นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอร ับบาํเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลูกจ้างประจาํขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ&นถึงแก่กรรม) 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื&อกระบวนงาน :การขอรบับาํเหน็จปกติของทายาท (กรณีลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นถึงแก่

กรรม) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที&ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี&เก ี&ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นพ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื:นท ี&ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี&กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี&กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี&ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี&มากท ี&สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี&น้อยท ี&สุด 0  
10. ชื&ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอรบับาํเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ
นถึงแก่กรรม/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
โทรศัพท์ 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื&อนไข(ถ้ามี) ในการยื&นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเ์กี
ยวกบับาํเหน็จปกตกิรณีของลกูจา้งประจาํที
ไดท้าํงานเป็นลกูจา้งประจาํไมน่อ้ยกว่า 1 ปีบรบิรูณถึ์งแก่
ความตายถา้ความตายนั?นมิไดเ้กิดขึ ?นเนื
องจากความประพฤตชิั
วอยา่งรา้ยแรงของตนเองใหจ้า่ยเงินบาํเหน็จปกตใิหแ้ก่
ทายาทผูมี้สิทธิไดร้บัมรดกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยต์ามขอ้ 7 และขอ้ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ
นพ.ศ. 2542 และที
แกไ้ขเพิ
มเตมิ 
2. องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล/เมืองพทัยาจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบ
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ภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 
3. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนั?น
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
4. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั?นเรียบรอ้ยแลว้ 
5. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้วา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
13. ข ั:นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที&ร ับผิดชอบ 

ท ี& ประเภทขั:นตอน 
รายละเอ ียดของขั:นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที&
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทยื
นเรื
องขอรบับาํเหน็จ
ปกตพิรอ้มเอกสารตอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
นที

ลกูจา้งประจาํสงักดัและ
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบความถกู
ตองของเอกสารหลกัฐาน 

3 ชั
วโมง เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูร้บัผิดชอบของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
ตรวจสอบความถกูตอ้งและ
รวบรวมหลกัฐานและเอกสาร 
ที
เกี
ยวขอ้งเสนอผูมี้อาํนาจ
พิจารณา 

6 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นหรือผูร้บัมอบอาํนาจ 
พิจารณาสั
งจา่ยเงินบาํเหน็จ
ปกติโดยองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นแจง้และเบิกจา่ยเงิน
ดงักลา่วใหแ้ก่ทายาทตอ่ไป 
 

8 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
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13. งานบร ิการนี:ผ่านการดาํเนินการลดขั:นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขั?นตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 วนั 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื&นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที&ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี& รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอรับ

บาํเหน็จปกติ

ลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคาํ

ขอรับบาํเหน็จ

ปกติลูกจ้างที�

หน่วยงานต้น

สังกัด) 

2) 

หนังสือรับรอง

การใช้เงินคืนแก่

หน่วยการบริหาร

ราชการส่วน

ท้องถิ�น 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบ

หนังสือรับรองการ

ใช้เงินคืนแก่หน่วย

การบริหาร

ราชการส่วน

ท้องถิ�นที�

หน่วยงานต้น

สังกัด) 

3) ใบมรณบัตร - 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื&น ๆ  สาํหร ับยื&นเพ ิ&มเตมิ 

ท ี& รายการเอกสาร
ยื&นเพ ิ&มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 
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2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั-งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) - แบบคาํขอรบับาํเหน็จปกติ      -ตวัอยา่งหนงัสือรบัรองการใชเ้งินคืนแก่หนว่ยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิ
น (ตามรูปแบบที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นแตล่ะแหง่กาํหนด) 
- 
 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี&พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั?นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอร ับบาํเหน็จพเิศษรายเดอืนของลูกจ้างประจาํขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ&น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื&อกระบวนงาน :การขอรบับาํเหน็จพิเศษรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที&ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี&เก ี&ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นพ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื7นท ี&ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี&กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี&กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี&ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี&มากท ี&สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี&น้อยท ี&สุด 0  
10. ชื&ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอรบับาํเหน็จพิเศษรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ
น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 โทรศัพท์. 
05420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื&อนไข(ถ้ามี) ในการยื&นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเ์กี
ยวกบับาํเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชนที์
จา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํที
ไดร้บัอนัตรายหรือ
เจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหนา้ที
หรือถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ที
ซึ
งแพทยที์
ทางราชการรบัรองได้
ตรวจและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏิบตังิานในหนา้ที
ไดอี้กเลย 
2. ลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิรบับาํเหน็จพิเศษจะขอรบัเป็นบาํเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ไดโ้ดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ
มตัCงแต่
วนัที
ลกูจา้งประจาํออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
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3.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล/เมืองพทัยาจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บงการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558 
4. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนัCน
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
5. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัCนเรียบรอ้ยแลว้ 
6. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้วา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
 
13. ข ั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที&ร ับผิดชอบ 

ท ี& ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที&
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิยื
น
เรื
องขอรบับาํเหน็จพิเศษ
รายเดือนพรอ้มเอกสารตอ่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
ที
สงักดัและเจา้หนา้ที

ตรวจสอบความครบถว้น
ของหลกัฐาน 

3 ชั
วโมง เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบงาน
บคุลากรเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ผูร้บัผิดชอบของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
 ตรวจสอบความถกู
ตอ้งและรวบรวมหลกัฐาน
และเอกสารที
เกี
ยวขอ้ง
เสนอผูมี้อาํนาจพิจารณา 
 

6 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบงานบุ
คลกรเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150 ) 

3) 
การพิจารณา 
 

นายกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นหรือผูร้บัมอบอาํนาจ

8 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบงาน
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ที& ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที&
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาสั
งจา่ยเงิน
บาํเหน็จพิเศษรายเดือนโดย
ใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นแจง้และเบิกจา่ยเงิน
ดงักลา่ว ใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํ
ตอ่ไป 

ทะจงัหวดัลาํปาง บคุลากรเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
 

13. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขัCนตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 วนั 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื&นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที&ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี& รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอรับ

บาํเหน็จพิเศษ

รายเดือนลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคาํ

ขอรับบาํเหน็จ

พิเศษรายเดือน

ลูกจ้างที"

หน่วยงานต้น

สังกัด) 

2) 

ใบรับรองของ

แพทยที์"ทาง

ราชการรับรองว่า

ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที"ได้ 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ ื&น ๆ  สาํหร ับยื&นเพ ิ&มเตมิ 

ท ี& รายการเอกสาร
ยื&นเพ ิ&มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาชโทรศพัท ์0-5420-9581 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั-งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอรบับาํเหน็จพิเศษรายเดือนลกูจา้ง 

- 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี&พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอร ับบาํเหน็จปกตหิร ือบาํเหน็จรายเดอืนของลูกจ้างประจาํขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ$น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื$อกระบวนงาน :การขอรบับาํเหน็จปกติหรือบาํเหน็จรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที$ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี$เก ี$ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นพ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื5นท ี$ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี$กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี$กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี$ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี$มากท ี$สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี$น้อยท ี$สุด 0  
10. ชื$ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอรบับาํเหน็จปกตหิรือบาํเหน็จรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ
น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
โทรศัพท์. 0-5420-9581 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื$อนไข(ถ้ามี) ในการยื$นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเ์กี
ยวกบับาํเหน็จปกตขิองลกูจา้งประจาํเป็นสิทธิประโยชนที์
จา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํที
ออกจากงานโดย
ตอ้งมีระยะเวลาทาํงานไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบริบรูณเ์มื
อพน้หรือออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทาํงาน
เป็นลกูจา้งประจาํไมน่อ้ยกว่า 5 ปีบรบิรูณแ์ละลาออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหนว่ยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ
นพ.ศ. 2542 และที
แกไ้ขเพิ
มเติม 
2. กรณีบาํเหน็จรายเดือนลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิรบับาํเหน็จปกติโดยมีเวลาทาํงานตัAงแต ่25 ปีบริบรูณข์ึ Aนไปจะขอรบั
บาํเหน็จรายเดือนแทนบาํเหน็จปกตไิดโ้ดยจา่ยเป็นรายเดือนเริ
มตัAงแตว่นัที
ลกูจา้งประจาํออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
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3.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล/เมืองพทัยาจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 
4. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนัAน
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
5. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัAนเรียบรอ้ยแลว้ 
6. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้วา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
 
13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที$ร ับผิดชอบ 

ท ี$ ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที$
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิยื
นเรื
อง
ขอรบับาํเหน็จปกตหิรือบาํเหน็จ
รายเดือนพรอ้มเอกสารตอ่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นที

สงักดัและเจา้หนา้ที
ตรวจสอบ
ความครบถว้นจองเอกสาร
หลกัฐาน 
 

3 ชั
วโมง เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(หนว่ยงาน
รบัผิดชอบคืองาน
การเจา้หนา้ที

เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้อ.แม่
ทะจ.ลาํปาง 
52150 ) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
ผูร้บัผิดชอบของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
ตรวจสอบความถกูตอ้งและ
รวบรวมหลกัฐานและเอกสารที

เกี
ยวขอ้งเสนอผูมี้อาํนาจ
พิจารณา 
 

6 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(หนว่ยงาน
รบัผิดชอบคืองาน
การเจา้หนา้ที

เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้อ.แม่
ทะจ.ลาํปาง 
52150) 

3) การพิจารณา 
 

นายกองคก์รปกครองสว่น 8 วนั เทศบาลตาํบลสิริ (หนว่ยงาน
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ที$ ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที$
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทอ้งถิ
นหรือผูร้บัมอบอาํนาจ 
พิจารณาสั
งจา่ยเงินบาํเหน็จ
ปกติหรือบาํเหน็จรายเดือนโดย
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
แจง้และเบกิจา่ยเงินดงักลา่วให้
ลกูจา้งประจาํตอ่ไป 
 

ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

รบัผิดชอบคืองาน
การเจา้หนา้ที

เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้อ.แม่
ทะจ.ลาํปาง 
52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
 

14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขัAนตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 วนั 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื$นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที$ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี$ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอรับ

บาํเหน็จปกติหรือ

บาํเหน็จราย

เดือนลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคาํ

ขอรับบาํเหน็จ

ปกติหรือบาํเหน็จ

รายเดือนลูกจ้างที!

หน่วยงานต้น

สังกัด) 

 
15.2) เอกสารอ ื$น ๆ  สาํหร ับยื$นเพ ิ$มเตมิ 

ท ี$ รายการเอกสาร
ยื$นเพ ิ$มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั-งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอรบับาํเหน็จปกตหิรือบาํเหน็จรายเดือนลกูจา้ง 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี$พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัAนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอร ับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นพ.ศ. 
2548 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื3นท ี ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส/์เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช (ตั&งอยู่ที�ที�ว่าการอําเภอแม่ทะ ) หมู่ 3 ถนนลําปาง-
แม่ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั&งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื
อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นพ.ศ. ๒๕๔๘
กาํหนดใหผู้ป่้วยเอดสที์
มีคณุสมบตัิครบถว้นตามระเบียบฯและมีความประสงคจ์ะขอรบัการสงเคราะหใ์หยื้
นคาํขอตอ่
ผูบ้รหิารทอ้งถิ
นที
ตนมีผูล้าํเนาอยู่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมายื
นคาํขอรบัการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอาํนาจใหผู้้
อปุการะมาดาํเนินการก็ได ้
หลกัเกณฑผ์ูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินสงเคราะหต์อ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี E 
1. เป็นผูป่้วยเอดสที์
แพทยไ์ดร้บัรองและทาํการวินิจฉยัแลว้ 
2. มีภมูิลาํเนาอยูใ่นเขตพื Eนที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
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3. มีรายไดไ้มเ่พียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิ Eงหรือขาดผูอ้ปุการะเลี Eยงดหูรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี Eยงตนเองได้
ในการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสที์
ไดร้บัความเดือดรอ้นกวา่หรือผูที้
มีปัญหาซํEาซอ้นหรือผูที้
อยูอ่าศยัอยู่
ในพื Eนที
หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถึงบริการของรฐัเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
    1. ผูป่้วยเอดสยื์
นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นณที
ทาํการองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นดว้ยตนเองหรือมอบอาํนาจใหผู้อ้ปุการะมาดาํเนินการก็ได ้
    2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัวิ่าสมควรไดร้บัการสงเคราะหห์รือไมโ่ดยพิจารณาจากความ
เดือดรอ้นเป็นผูที้
มีปัญหาซํEาซอ้นหรือเป็นผูที้
อยู่อาศยัอยูใ่นพื Eนที
หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถึงบรกิารของรฐั 
    3.กรณีผูป่้วยเอดสที์
ไดร้บัเบี Eยยงัชีพยา้ยที
อยูถื่อวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแหง่ระเบียบตอ้งไปยื
นความประสงคต์อ่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นแหง่ใหมที่
ตนยา้ยไปเพื
อพิจารณาใหม ่
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที้
ประสงคจ์ะขอรบัการ
สงเคราะหห์รือผูร้บัมอบอาํนาจ
ยื
นคาํขอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน
และเจา้หนา้ที
ตรวจสอบคาํรอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิริ
ราช (ตัEงอยูที่
ที
วา่
การอาํเภอแมท่ะ ) 
หมู ่3 ถนนลาํปาง-
แมท่ะตาํบลนา
ครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150 ) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคณุสมบตัิ 
 

15 นาที เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 15 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
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ที  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผูร้บัผิดชอบ
สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิริ
ราช (ตัEงอยูที่
ที
วา่
การอาํเภอแมท่ะ ) 
หมู ่3 ถนนลาํปาง-
แมท่ะตาํบลนา
ครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150 ) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละ
คณุสมบตัขิองผูที้
ประสงคร์บั
การสงเคราะห ์
 

3 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วนันบัจาก
ไดร้บัคาํขอ (ระบุ
ระยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ
สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิริ
ราช (ตัEงอยูที่
ที
วา่
การอาํเภอแมท่ะ ) 
หมู ่3 ถนนลาํปาง-
แมท่ะตาํบลนา
ครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150 ) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัทาํทะเบียนประวตัพิรอ้ม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพื
อเสนอผูบ้รหิาร
พิจารณา 
 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนันบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
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ที  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ
สาํนกังานทะเบียน
เทศบาลตาํบลสิริ
ราช (ตัEงอยูที่
ที
วา่
การอาํเภอแมท่ะ ) 
หมู ่3 ถนนลาํปาง-
แมท่ะตาํบลนา
ครวัอาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 
52150 ) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุตัิ 
 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนันบัแต่
วนัที
ยื
นคาํขอ 
(ระบรุะยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. ผูร้บัผิดชอบคือ
ผูบ้รหิารองคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิ
น 
3. กรณีมี
ขอ้ขดัขอ้งเกี
ยวกบั
การพิจารณา
ไดแ้ก่สภาพความ
เป็นอยู่คณุสมบตัิ
หรือขอ้จาํกดัดา้น
งบประมาณ
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ที  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จะแจง้เหตขุดัขอ้ง
ที
ไมส่ามารถให้
การสงเคราะหใ์หผู้้
ขอทราบไมเ่กิน
ระยะเวลาที

กาํหนด 
) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 13 วนั 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้โดยหน่วยงาน

ของรัฐที�มีรูปถ่ายพร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาํเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พร้อมสาํเนา (กรณีที�ผู้ขอรับ

เงินเบี/ยยังชีพผู้ประสงคข์อรับ

เงินเบี/ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบี/ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจให้ดาํเนินการแทน)
  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้โดยหน่วยงาน

ของรัฐที�มีรูปถ่ายพร้อมสาํเนา

- 1 1 ชุด - 
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ที  รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

ของผู้รับมอบอํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้ดาํเนินการ

แทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พร้อมสาํเนาของผู้รับมอบ

อํานาจ (กรณีที�ผู้ขอรับเงินเบี/ย

ยังชีพผู้ประสงคข์อรับเงินเบี/ย

ยังชีพผู้สูงอายุประสงคข์อรับ

เงินเบี/ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ(โทรศัพท์.0-5420-9581 ) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัEนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



คู่มือสาํหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั�งสถานท ี!จาํหน่ายอาหารและสถานท ี!สะสมอาหารพื�นท ี!เกิน 
200 ตารางเมตร 
หน่วยงานท ี!ใหบ้ร ิการ :เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปางกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื!อนไข (ถ้ามี) ในการยื!นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตจดัตั/งสถานที1จาํหน่ายอาหารหรือสถานที1สะสมอาหารพื/นที1เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น

การขายของในตลาดตอ้งยื1นขออนญุาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ1นหรือพนกังานเจา้หนา้ที1ที1รบัผิดชอบโดยยื1นคาํขอตาม

แบบฟอรม์ที1กฎหมายกาํหนดพรอ้มทั/งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิ1นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที1

รบัผิดชอบ (ระบ)ุ 

 

 2. เงื1อนไขในการยื1นคาํขอ (ตามที1ระบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิ1น) 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื1นเอกสารที1ถกูตอ้งและครบถว้น 

  (2) สาํเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื1นที1เกี1ยวขอ้ง 

 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิ1น) 

   (4) ......ระบเุพิ1มเติมตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื1อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที1ราชการสว่น

ทอ้งถิ1นกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิ1น.... 

 

ช่องทางการให ้บร ิการ 
 
สถานที�ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -) 
เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.
ลําปาง 52150 โทรศพัท์ 0-5420-9581 /ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึง

วนัศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั)งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ี!ร ับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม :15 ถึง 30 วนั 



 

ลาํดับ ข ั�นตอน ระยะเวลา ส่วนที!ร ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื1นคาํขอรบัใบอนญุาตจดัตั/งสถานที1
จาํหน่ายอาหารและสถานที1สะสมอาหารพื/นที1เกิน 200 
ตารางเมตรพรอ้มหลกัฐานที1ทอ้งถิ1นกาํหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที เทศบาลตาํบลสริริาช* 
อาํเภอแม่ทะจงัหวดั

ลาํปาง 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที1ตรวจสอบความถกูตอ้งของคาํขอและความ
ครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ที1แจง้ต่อผูย้ื1นคาํขอให้
แกไ้ข/เพิ1มเติมเพื1อดาํเนินการหากไม่สามารถดาํเนินการได้
ในขณะนั/นใหจ้ดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยื1นเพิ1มเติมภายในระยะเวลาที1กาํหนด
โดยใหเ้จา้หนา้ที1และผูยื้1นคาํขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั/นดว้ย 
 
(หมายเหตุ: (หากผูข้อใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่ง

เอกสารเพิ�มเติมให้ครบถว้นตามที�กําหนดในแบบบันทึก

ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที�ส่งคืนคําขอและเอกสารพร้อม

แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539))) 

1 ชั1วโมง เทศบาลตาํบลสริริาช* 
อาํเภอแม่ทะจงัหวดั

ลาํปาง 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที1ตรวจดา้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนญุาต 
กรณีไม่ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนาํให้
ปรบัปรุงแกไ้ขดา้นสขุลกัษณะ 
 

15 ถึง 20 วนั เทศบาลตาํบลสริริาช* 
อาํเภอแม่ทะจงัหวดั

ลาํปาง 
 



ลาํดับ ข ั�นตอน ระยะเวลา ส่วนที!ร ับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (กฎหมายกําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนัที�

เอกสารถูกต้องและครบถว้น (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2557))) 
4) การพจิารณา 

การแจง้คาํสั1งออกใบอนญุาต/คาํสั1งไม่อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาตแก่ผูข้ออนญุาตทราบเพื1อมารบั
ใบอนญุาตภายในระยะเวลาที1ทอ้งถิ1นกาํหนดหากพน้
กาํหนดถือว่าไมป่ระสงคจ์ะรบัใบอนญุาตเวน้แต่จะมีเหตุ
หรือขอ้แกต้วัอนัสมควร 
    2. กรณีไม่อนญุาต 
แจง้คาํสั1งไม่ออกใบอนญุาตจดัตั/งสถานที1จาํหน่ายอาหาร
และสถานที1สะสมอาหารพื /นที1เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผูข้อ
อนญุาตทราบพรอ้มแจง้สิทธิในการอทุธรณ ์
 
(หมายเหตุ: (ในกรณีที�เจ้าพนักงานท้องถิ�นไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีคําสั�งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วนัที�เอกสารถูกต้องและครบถว้นให้แจ้งการขยาย

เวลาให้ผูข้ออนุญาตทราบทุก 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมสาํเนาแจ้งสํานักก.พ.ร. ทราบ))) 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตาํบลสริริาช* 
อาํเภอแม่ทะจงัหวดั

ลาํปาง 
 

5) -ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาํสั1งอนญุาต) 
ผูข้ออนญุาตมาชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลา
ที1ทอ้งถิ1นกาํหนด 
พรอ้มรบัใบอนญุาต 
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที�กําหนดจะต้อง

เสียค่าปรับเพิ�มขึ)นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที�คา้ง

ชําระ))) 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตาํบลสริริาช* 
อาํเภอแม่ทะจงัหวดั

ลาํปาง 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลาํดับ ช ื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจร ิง1ฉบบั 
สาํเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบ้าน 
ฉบับจร ิง1ฉบบั 
สาํเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ ื!นท ี!เกี!ยวข้องเช่นสําเนา
ใบอนุญาตสิ!งปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
ฉบับจร ิง1ฉบบั 
สาํเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ((เอกสารและหลกัฐานอื1นๆตามที1ราชการสว่นทอ้งถิ1น
กาํหนด)) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทยข์องผู้ขอร ับใบอนุญาตผู้ช ่วยจาํหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร 
ฉบับจร ิง1ฉบบั 
สาํเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(( เอกสารและหลกัฐานอื1นๆตามที1ราชการส่วนทอ้งถิ1น
กาํหนด)) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ลาํดับ รายละเอ ียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร ้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

 

 



ช่องทางการร ้องเร ียน แนะนาํบร ิการ 
ลาํดับ ช ่องทางการร้องเร ียน / แนะนาํบร ิการ 

1) เทศบาลตาํบลสิรริาช 
(หมายเหตุ: (1) เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศพัท์ 0-
5420-9581  2) ทางไปรษณีย์สํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 

52150  โทรศพัท์ 0-5420-9581  3) ตู้รับเรื�องราวร้องเรียนสํานักงานและประจําหมู่บ้านหมู่ที� 1-9 
4) www.tessabansirirach.go.th 
)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่ม ือการกรอก 
ลาํดับ ช ื!อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 
- 

ชื!อกระบวนงาน:(ใส่ชื1อกระบวนงาน) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:(ชื1อหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบร ิการ:(ใส่ชื1อประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมู่ของงานบร ิการ: (ใส่ชื1อประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายท ี!ใหอ้าํนาจการอนุญาต หรือท ี!เก ี!ยวข้อง:(ใส่ชื1อก.ม.ที1ใหอ้าํนาจการอนญุาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดบัผลกระทบ) 

พ ื�นท ี!ใหบ้ร ิการ:(ใส่พื /นที1ใหบ้รกิาร) 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี!กาํหนดระยะเวลา:(ใสก่ฎหมายที1กาํหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาท ี!กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามที1กฎหมายกาํหนด) 

 
ข ้อมูลสถิตขิองกระบวนงาน: 
 จาํนวนเฉลี1ยต่อเดือน  

 จาํนวนคาํขอที1มากที1สดุ  

 จาํนวนคาํขอที1นอ้ยที1สดุ  

 

ชื!ออ ้างองิของคู่มือประชาชน: 
 

 

เอกสารฉบบันี/ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคู่มือสาํหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัที1เผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั�งหร ือใบอนุญาตเป็นผู้ดาํเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหร ือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื,อกระบวนงาน :การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั(งหรือใบอนญุาตเป็นผูด้าํเนินการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ

หรือสสุานและฌาปนสถานเอกชน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที,ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี,เก ี,ยวข ้อง: 

1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543  ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528 
2) พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื�นท ี,ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี,กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ 2543 ออกตามความในพ.ร.บ.

สสุานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528  
ระยะเวลาท ี,กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  30วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี,ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี,มากท ี,สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี,น้อยท ี,สุด 0  
10. ชื,ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั(งหรือใบอนญุาตเป็นผูด้าํเนินการสสุานและฌาปน

สถานสาธารณะหรือสสุานและฌาปนสถานเอกชน/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานทะเบียนเทศบาลตําบลสิริราช  (ตั$งอยู่ที'ที'ว่าการอําเภอแม่ทะหมู่3 ถนนลําปาง-แม่

ทะตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150  โทรศัพท์.0-5420-9581,0-5428-9222)    /ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที'ทางราชการกําหนด) ตั$งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที'ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื,อนไข(ถ้ามี) ในการยื,นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ยื
นคาํขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิ
นแหง่ทอ้งที
ที
จดัตั(งสสุานและฌาปนสถานนั(น 
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2. ยื
นคาํขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนใบอนญุาตเดมิสิ (นอายไุมน่อ้ยกวา่สามสิบวนั 
3. เจา้พนกังานทอ้งถิ
นพิจารณาอนญุาตตามแบบใบอนญุาตเดมิใหใ้หม่ 
 
13. ขั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที,ร ับผิดชอบ 

ท ี, ประเภทขั�นตอน 
รายละเอ ียดของขั�นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที,
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นคาํขอตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
พิจารณาเอกสาร
หลกัฐานตรวจสอบสถานที
และ
เสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ
น 

20 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นพิจารณา
อนญุาตแจง้ผลใหผู้ข้อทราบ 
 

9 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กรณียื
นที
สาํนกั
ทะเบียนอาํเภอ
เจา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นผูอ้นญุาต
คือผูว้่าราชการ
จงัหวดั) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั(นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื,นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที,ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี, รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบอนุญาตจัดตั�ง

หรือใบอนุญาต

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

1 0 ฉบับ - 
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ที, รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เป็นผู้ดาํเนินการ

สุสานและฌาปน

สถานสาธารณะ

หรือสุสาน

และฌาปนสถาน

เอกชนหรือใบ

แทนใบอนุญาต

เดิม 

ทะเบียนท้องถิ.น 

 
15.2) เอกสารอ ื,น ๆ  สาํหร ับยื,นเพ ิ,มเตมิ 

ท ี, รายการเอกสาร
ยื,นเพ ิ,มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื'น  ๆสําหรับยื'นเพิ'มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดั 

หมายเหตุ(โทร 1567) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครอง 

หมายเหตุ(โทร 1548) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที' 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั$งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที' 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื'องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที' 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที' 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที' 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี,พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั(นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร ้างดัดแปลงร ื อถอนหร ือเคลื#อนย้ายอาคาร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน :การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสรา้งดดัแปลงรื *อถอนหรือเคลื
อนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที#ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี#เก ี#ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื นท ี#ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี#กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  5วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี#มากท ี#สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี#น้อยท ี#สุด 0  
10. ชื#ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสรา้งดดัแปลงรื *อถอนหรือเคลื
อนยา้ยอาคาร/เทศบาล

ตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
โทรศัพท์. 0-5420-9581 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั,งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนญุาตก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคลื
อนยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรื *อถอนอาคาร (ตามมาตรา BB)ให
�ใชได�ตามระยะเวลาที
กาํหนดไวในใบอนญุาตถ�าผูได�รบัใบอนญุาตประสงคจะขอต
�ออายใุบอนญุาตจะตองยื
นคาํขอก�อนใบอนญุาตสิ *นอายแุละเมื
อไดยื
นคาํขอดงักล�าวแลวให
�ดาํเนินการตอไปได�จนกวาเจ�าพนกังานทองถิ
นจะสั
งไม�อนญุาตให�ตออายใุบอนญุาตนั*น 
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13. ข ั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#ร ับผิดชอบ 

ท ี# ประเภทขั นตอน 
รายละเอ ียดของ

ขั นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตพรอ้ม
เอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตอ่
อายใุบอนญุาต 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจสอบการ
ดาํเนินการตาม
ใบอนญุาตว่าถึง
ขั*นตอนใดและแจง้ให้
ผุข้อตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบ 
(น.1) 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนั 
 

13. งานบร ิการนี ผ่านการดาํเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั*นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี# รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ ื#น ๆ  สาํหร ับยื#นเพ ิ#มเตมิ 

ท ี# รายการเอกสารยื#น
เพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคารรื)อถอน

อาคารเคลื,อนย้ายอาคาร

ดัดแปลงหรือใช้ที,จอดรถที,

กลับรถและทางเข้าออก

ของรถเพื,อการยื,น (แบบข. 

5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สาํเนาใบอนุญาตก่อสร้าง

ดัดแปลงรื)อถอนหรือ

เคลื,อนย้ายอาคารแล้วแต่

กรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงความยินยอม

ของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 

4) (กรณีที,เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดงความยินยอม

ของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 

4) (กรณีที,เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี# 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ – 
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16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั,งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั,น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี#พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั*นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอใบร ับรองการก่อสร ้างดัดแปลงหร ือเคลื�อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคลื
อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  15วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคลื
อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 /

เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์ 

0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เมื
อผ�ูไดรบัใบอนญุาตให�กอสร�างดดัแปลงหรือเคลื
อนยายอาคารประเภทควบคมุการใช�หรือผูแจ
�ง 
ตามมาตรา 39 ทวิได�กระทาํการดงักล�าวเสรจ็แล�วให�แจ�งเป�นหนงัสือให�เจ�าพนกังานท�องถิ
น
ทราบตามแบบ 
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ที
เจ�าพนกังานท�องถิ
นกาํหนดเพื
อทาํการตรวจสอบการก�อสร�างดดัแปลงหรือเคลื
อนย�ายอาคารนัDนให�

แล�ว  
เสรจ็ภายในสามสิบวนันบัแต�วนัที
ได�ร ◌ับแจ�ง 

ถ�าเจาพนกังานท�องถิ
นไดทาํการตรวจสอบแล�วเห็นวาการก�อสรางดดัแปลงหรือเคลื
อนย
�ายอาคาร 
นัDนเป�นไปโดยถกูตองตามที
ได�รบัใบอนญุาตหรือที
ไดแจ�งไวตามมาตรา 39 ทวิแล�วก็ให

�ออกใบรบัรองให�  
แก�ผู�ได�รบัใบอนญุาตหรือผู�แจ�งตามมาตรา 39 ทวิเพื
อให�มีการใช�อา คารนัDนตามที
ได

�รบัใบอนญุาตหรือที
 
ได�แจงไว�ตามมาตรา 39 ทวิได ้
 
13. ขั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจง้และเสียคา่ธรรมเนียม 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 
52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 
52150) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
อาคารที
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็
และพิจารณาออกใบรบัรอง
อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบน.1 
 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 
52150) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
14. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัDนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํขอใบรับรองการ

ก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือ

เคลื(อนย้ายอาคาร (แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เดิมที(ได้รับอนุญาตหรือใบรับ

แจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงความยินยอม

จากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้

ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือใบอนุญาต

เปลี(ยนการใช้อาคาร (เฉพาะ

กรณีที(อาคารที(ขออนุญาต

เปลี(ยนการใช้ได้รับใบรับรอง

หรือได้รับใบอนุญาตเปลี(ยน

การใช้อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุม

งานรับรองว่าได้ควบคุมงาน

เป็นไปโดยถูกต้องตามที(

ได้รับใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี�๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 

) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั+น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง 

 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(- สาํนักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์ 0-

5420-9581 

- ตูรั้บเรื�องราวร้องเรียนสํานักงานและประจําหมู่บา้นหมู่ที� 1-9 

- www.tessabansirirach.go.th) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
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หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัDนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอเปลี�ยนผู้ควบคุมงาน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขอเปลี
ยนผูค้วบคมุงาน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื2นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  5วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขอเปลี
ยนผูค้วบคมุงาน  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่างสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 
โทรศัพท์ 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีผ�ูไดรบัใบอนญุาตจะบอกเลิกตวัผ�ูควบคมุงานที
ไดแจ�งชื
อไวหรือผู
�ควบคมุงานจะบอกเลิกการเปนผ�ูควบคมุงานใหมีหนงัสือแจ�งใหเจ�าพนกังานทองถิ
นทราบในกรณี
ที
มีการบอกเลิกผูค้วบคมุงานผ�ูไดรบัใบอนญุาตต�องระงบัการดาํเนินการตามที
ไดรบัอนญุาตไว�กอน
จนกว�าจะไดมีหนงัสือแจ�งชื
อและสงหนงัสือแสดงความยินยอมของผ�ูควบคมุงานคนใหมให�แกเจ
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�าพนกังานทองถิ
นแล�ว 
 
13. ขั2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอ ียดของขั2นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขอเปลี
ยนผูค้วบคมุงาน
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี
ยนผู้
ควบคมุงาน 
 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจสอบการดาํเนินการ
ตามใบอนญุาตวา่ถึง
ขัDนตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อ
เปลี
ยนผูค้วบคมุงานทราบ 
(น.1) 
 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนั 
 

14. งานบร ิการนี2ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัDนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาหนังสือที$ได้แจ้ง

ให้ผู้ควบคุมงานคนเดิม

ทราบว่าได้บอกเลิกมิให้

เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว

พร้อมหลักฐานแสดง

การรับทราบของผู้

ควบคุมงานคนเดิม (แบ

บน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจ้งชื$อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

2) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุม

งานคนใหม่ตามมาตรา 

30            วรรคสอง 

(แบบน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจ้งชื$อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

3) 

สาํเนาใบอนุญาต

ก่อสร้างดัดแปลงรื7อ

ถอนหรือเคลื$อนย้าย

อาคารแล้วแต่กรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจ้งชื$อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

4) 

สาํเนาหนังสือแจ้งการ

บอกเลิกผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ควบคุม

งานคนเดิมได้แจ้ง

บอกเลิกการเป็นผู้

ควบคุมงานไวแ้ล้ว

และผู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

รับแจ้งประสงค์

จะแจ้งชื$อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ$น

ทราบ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 

2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัประจําจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั+น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(- สาํนักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์ 0-

5420-9581 
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- ตูรั้บเรื�องราวร้องเรียนสํานักงานและประจําหมู่บา้นหมู่ที� 1-9 

- www.tessabansirirach.go.th) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 03/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัDนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



1/10 

 

คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร ้างอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื2นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 

52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะกอสร�างอาคารตองได�รบัใบอนญุาตจากเจาพนกังานท
�

องถิ
นโดยเจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจง้คาํสั
งไมอ่นญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุล
ใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบภายใน 45วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัคาํขอในกรณีมีเหตจุาํเป็นที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสั
งไมอ่นญุาตไดภ้ายในกาํหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 
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45วนัแตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสิ Cนกาํหนดเวลาหรือ
ตามที
ไดข้ยายเวลาไวน้ัCนแลว้แตก่รณี 
 
13. ขั2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอ ียดของขั2นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นคาํขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนญุาต 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นดาํเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชนที์
ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสรา้งจดัทาํ
ผงับรเิวณแผนที
สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื
นที

เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื
องเขตปลอดภยัใน
การเดนิอากาศเขตปลอดภยัทาง
ทหารฯและพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต (อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมารบัใบอนญุาต
ก่อสรา้งอาคาร (น.1) 

35 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบร ิการนี2ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชน สาํนักบริหารการ

ทะเบียน 

0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร  

(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที-ดินน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของที-ดินลงนาม

รับรองสาํเนาทุกหน้า

กรณีผู้ขออนุญาต

ไม่ใช่เจ้าของที-ดินต้อง

มีหนังสือยินยอมของ

เจ้าของที-ดินให้

ก่อสร้างอาคารในที-ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที-ดิน

และประกอบกิจการ

ในนิคมอุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้ที-ดิน

และประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) พร้อม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เงื-อนไขและแผนผัง

ที-ดินแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีที-มีการมอบ

อํานาจต้องมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์๓๐บาทพร้อม

สาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนสาํเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทางของผู้

มอบและผู้รับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนและสาํเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มี

อํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของที-ดิน 

(กรณีเจ้าของที-ดินเป็น

นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

6) 

หนังสือยินยอมให้ชิด

เขตที-ดินต่างเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้างอาคาร

ชิดเขตที-ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีที-เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

8) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที-เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนที-

มีลายมือชื-อพร้อมกับ

เขียนชื-อตัวบรรจงและ

คุณวุฒิที-อยู่ของ

สถาปนิกและวิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที- 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

รายการคาํนวณ

โครงสร้างแผ่นปกระบุ

ชื-อเจ้าของอาคารชื-อ

อาคารสถานที-

ก่อสร้างชื-อคุณวุฒิที-

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อยู่ของวิศวกรผู้

คาํนวณพร้อมลงนาม

ทุกแผ่น          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษอาคารที-

ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร

และทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณีอาคารบาง

ประเภทที-ตัCงอยู่ใน

บริเวณที-ต้องมีการ

คาํนวณให้อาคาร

สามารถรับ

แรงสั-นสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวได้ตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับนํCาหนัก

ความต้านทานความ

คงทนของอาคารและ

พืCนดินที-รองรับอาคาร

ในการต้านทาน

แรงสั-นสะเทือนของ

แผ่นดินไหวพ.ศ. 

2540 ต้องแสดง

รายละเอียดการ

คาํนวณการออกแบบ

โครงสร้าง 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกิน

กว่าค่าที-กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับที- 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า 

fc > 65 ksc. หรือค่า 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



7/10 

 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความ

มั-นคงแข็งแรงของวัสดุ

ที-รับรองโดยสถาบันที-

เชื-อถือได้วิศวกรผู้

คาํนวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม 

12) 

กรณีอาคารที-เข้าข่าย

ตามกฎกระทรวงฉบับ

ที- 48 พ.ศ. 2540 ต้อง

มีระยะของคอนกรีตที-

หุ้มเหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่

น้อยกว่าที-กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรองอัตรา

การทนไฟจากสถาบัน

ที-เชื-อถือได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

13) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้

ควบคุมงานของ

สถาปนิกผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที-ต้องมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเป็นผู้ - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมงานของ

วิศวกรผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที-ต้องมี

วิศวกรควบคุมงาน) 

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการคาํนวณงาน

ระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับที- 33 

(พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที-ต้องยื-น

เพิ-มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที-ต้องยื-น

เพิ-มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที-ต้องยื-น

เพิ-มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบป้องกันเพลิง

ไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที-ต้องยื-น

เพิ-มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 
หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารที-ต้องยื-น

เพิ-มเติมสาํหรับ
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบบาํบัดนํCาเสีย

และการระบายนํCาทิCง 

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที-ต้องยื-น

เพิ-มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที-ต้องยื-น

เพิ-มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัลําปาง) 
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3) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องรอ้งเรียนเทศบาลตาํบลสิรริาชหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

52150 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th/ 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



1/7 

 

คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขออนุญาตเคลื�อนย้ายอาคาร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขออนญุาตเคลื
อนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื2นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขออนญุาตเคลื
อนยา้ยอาคาร/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
โทรศัพท์ 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั,งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะเคลื
อนยา้ยอาคารตองได�รบัใบอนญุาตจากเจาพนกังานท
�

องถิ
นโดยเจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจง้คาํสั
งไมอ่นญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุล
ใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัคาํขอในกรณีมีเหตจุาํเป็นที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสั
งไมอ่นญุาตไดภ้ายในกาํหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 
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45วนัแตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสิ Cนกาํหนดเวลาหรือ
ตามที
ไดข้ยายเวลาไวน้ัCนแลว้แตก่รณี 
 
13. ขั2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอ ียดของ

ขั2นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาต
เคลื
อนยา้ยอาคารพรอ้ม
เอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบ
การใชป้ระโยชนที์
ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การผงัเมืองตรวจสอบ
สถานที
ก่อสรา้งจดัทาํ
ผงับรเิวณแผนที
สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื
นที

เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
อง
เขตปลอดภยัในการ
เดนิอากาศเขต
ปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.1) 

35 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง) 



3/7 

 

ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอ ียดของ

ขั2นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนญุาตเคลื
อนยา้ย
อาคาร (น.1) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
14. งานบร ิการนี2ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คาํขออนุญาต

เคลื%อนย้ายอาคาร 

(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที%ดินน.ส. 3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของที%ดินลงนาม

รับรองสาํเนาทุกหน้า

กรณีผู้ขออนุญาต

ไม่ใช่เจ้าของที%ดินต้อง

มีหนังสือยินยอมของ

เจ้าของที%ดินให้

เคลื%อนย้ายอาคารไป

- 0 1 ชุด - 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไวใ้นที%ดิน 

3) 

กรณีที%มีการมอบ

อํานาจต้องมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัวประชาชน

สาํเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้รับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบอํานาจ

เจ้าของที%ดิน (กรณีผู้

ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที%ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สาํเนาบัตรประชาชน

และสาํเนาทะเบียน

ของผู้มีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคลผู้รับ

มอบอํานาจเจ้าของ

ที%ดิน (กรณีนิติบุคคล

เป็นเจ้าของที%ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีที%เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที%เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบริเวณแบบ

แปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการคาํนวณ

โครงสร้างพร้อมลง

ลายมือชื%อเลข

ทะเบียนของวิศวกร

ผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) (กรณี

ที%เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) (กรณี

ที%เป็นอาคารมี

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั,งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9 

) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั,น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การขออนญุาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื3นท ี ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การยื
นขออนญุาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่างสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 
โทรศัพท์ 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:00 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะดดัแปลงอาคารตองได�รบัใบอนญุาตจากเจาพนกังานท
�

องถิ
นโดยเจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจง้คาํสั
งไมอ่นญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุล
ใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบภายใน 45วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัคาํขอในกรณีมีเหตจุาํเป็นที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสั
งไมอ่นญุาตไดภ้ายในกาํหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 
45วนัแตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสิ Cนกาํหนดเวลาหรือ
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ตามที
ไดข้ยายเวลาไวน้ัCนแลว้แตก่รณี 
 
13. ขั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของ

ขั3นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นความประสงค์
ดดัแปลงอาคารพรอ้ม
เอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมู่
ที
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.
แมท่ะจ.ลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมู่
ที
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.
แมท่ะจ.ลาํปาง 52150) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบ
การใชป้ระโยชนที์
ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การผงัเมืองตรวจสอบ
สถานที
ก่อสรา้งจดัทาํ
ผงับรเิวณแผนที
สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื
นที

เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
อง
เขตปลอดภยัในการ
เดนิอากาศเขต
ปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมู่
ที
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.
แมท่ะจ.ลาํปาง 52150) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต   (อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนญุาตดดัแปลง

35 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมู่
ที
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.
แมท่ะจ.ลาํปาง 52150) 
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ที  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของ

ขั3นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อาคาร (น.1) 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
14. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสารยื นเพ ิ มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

2) 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที.

ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

3) 

โฉนดที.ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ

ที.ดินลงนามรับรองสาํเนาทุกหน้า

กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ

ที.ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ

เจ้าของที.ดินให้ก่อสร้างอาคารใน

ที.ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

4) 
ใบอนุญาตให้ใช้ที.ดินและประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที  รายการเอกสารยื นเพ ิ มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญาตให้ใช้ที.ดินและประกอบ

กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื.อนไข

และแผนผังที.ดินแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที.มีการมอบอํานาจต้องมี

หนังสือมอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาทพร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัวประชาชนสาํเนา

ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจาํตัวประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของที.ดิน (กรณีเจ้าของ

ที.ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

7) 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที.ดินต่าง

เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด

เขตที.ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรองของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที.

เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรองของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีที.เป็น

อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



5/9 

 

ที  รายการเอกสารยื นเพ ิ มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนที.มีลายมือชื.อ

พร้อมกับเขียนชื.อตัวบรรจงและ

คุณวุฒิที.อยู่ของสถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที. 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

11) 

รายการคาํนวณโครงสร้างแผ่นปก

ระบุชื.อเจ้าของอาคารชื.ออาคาร

สถานที.ก่อสร้างชื.อคุณวุฒิที.อยู่

ของวิศวกรผู้คาํนวณพร้อมลงนาม

ทุกแผ่น          (กรณีอาคาร

สาธารณะอาคารพิเศษอาคารที.

ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ

เป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง

ประเภทที.ตัAงอยู่ในบริเวณที.ต้องมี

การคาํนวณให้อาคารสามารถรับ

แรงสั.นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้

ตามกฎกระทรวงกําหนดการรับ

นํAาหนักความต้านทานความ

คงทนของอาคารและพืAนดินที.

รองรับอาคารในการต้านทาน

แรงสั.นสะเทือนของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียด

การคาํนวณการออกแบบ

โครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

12) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที.

กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที. 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 

ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที  รายการเอกสารยื นเพ ิ มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ความมั.นคงแข็งแรงของวัสดุที.

รับรองโดยสถาบันที.เชื.อถือได้

วิศวกรผู้คาํนวณและผู้ขออนุญาต

ลงนาม 

13) 

กรณีอาคารที.เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับที. 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของคอนกรีตที.หุ้ม

เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก

ไม่น้อยกว่าที.กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจากสถาบันที.

เชื.อถือได้ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสาํเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี

อาคารที.ต้องมีสถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน

ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที.ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและรายการคาํนวณ

งานระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับที. 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที.ต้องยื.น

เพิ.มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ - 1 0 ชุด (เอกสารที.ต้องยื.น
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ที  รายการเอกสารยื นเพ ิ มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ

อากาศ 

เพิ.มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที.ต้องยื.น

เพิ.มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน

เพลิงไหม้ 

- 1 1 ชุด (เอกสารที.ต้องยื.น

เพิ.มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบบาํบัดนํAา

เสียและการระบายนํAาทิAง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที.ต้องยื.น

เพิ.มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที.ต้องยื.น

เพิ.มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที.ต้องยื.น

เพิ.มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
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1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี  7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั+น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(- สาํนักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์ 0-

5420-9581 

- ตูรั้บเรื�องราวร้องเรียนสํานักงานและประจําหมู่บา้นหมู่ที� 1-9 

- www.tessabansirirach.go.th) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขออนุญาตเปลี�ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การขออนญุาตเปลี
ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื2นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  25วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขออนญุาตเปลี
ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 

52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารซึ
งไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รือยินยอมใหบ้คุคลใดใช้
อาคารดงักล่าวเพื
อกิจการควบคมุการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรบักิจการ
หนึ
งหระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรบัอีกกิจกรรมหนึ
งจะตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
น 
หรือไดแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นทราบแลว้ 
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13. ขั2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอ ียดของขั2นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตเปลี
ยนการ
ใชอ้าคารพรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

5 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง ) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนที์
ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงั
เมืองตรวจสอบสถานที

ก่อสรา้งจดัทาํผงับรเิวณ
แผนที
สงัเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื
องเขตปลอดภยัในการ
เดนิอากาศเขตปลอดภยั
ทางทหารฯและพรบ.จดัสรร
ที
ดนิฯ 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง ) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนญุาตเปลี
ยนการใช้
อาคาร (น.5) 

12 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(เทศบาลตาํบลสิรริาช
หมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 25 วนั 
14. งานบร ิการนี2ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัIนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํขออนุญาต

เปลี&ยนการใช้อาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สาํเนาหรือภาพถ่าย

เอกสารแสดงการ

เป็นเจ้าของอาคาร

หรือผู้ครอบครอง

อาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมจากเจ้าของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครองอาคาร

เป็นผู้ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาตเปลี&ยน

การใช้อาคาร 

(เฉพาะกรณีที&

อาคารที&ขออนุญาต

เปลี&ยนการใช้ได้รับ

ใบรับรองหรือได้รับ

ใบอนุญาตเปลี&ยน

การใช้อาคาร

มาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 
แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 

รายการคาํนวณ

โครงสร้างพร้อมลง

ลายมือชื&อเลข

ทะเบียนของวิศวกร

ผู้ออกแบบ (เฉพาะ

กรณีที&การ

เปลี&ยนแปลงการใช้

อาคารทําให้มีการ

เปลี&ยนแปลงนํ9าหนัก

บรรทุกบนพื9นอาคาร

มากขึ9นกว่าที&ได้รับ

อนุญาตไวเ้ดิม 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

และคาํนวณพร้อม

สาํเนาหรือภาพถ่าย

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที&เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทเป็นวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั+น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัIนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแจ้งก่อสร ้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื!อกระบวนงาน :การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที!ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี!เก ี!ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื4นท ี!ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี!กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี!กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี!ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี!มากท ี!สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี!น้อยท ี!สุด 0  
10. ชื!ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์ 

0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื!อนไข(ถ้ามี) ในการยื!นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะกอสร�างอาคารโดยไมยื
นคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจ�าพนกังานทองถิ
นก็ได�โดยการแจง้ตอเจ
�าพนกังานทองถิ
นตามมาตรา 39
ทวิเมื
อผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นกาํหนดเพื
อเป็น
หลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัAนภายในวนัที
ไดร้บัแจง้ในกรณีที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลู
หรือยื
นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามที
ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมีอาํนาจสั
งใหผู้แ้จง้มา
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ดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้คาํสั
งดงักลา่วและภายใน 120วนันบัแตว่นัที
ได้
ออกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแตว่นัที
เริ
มการก่อสรา้งอาคารตามที
ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไดต้รวจ
พบวา่การก่อสรา้งอาคารที
ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคาร
ที
ไดยื้
นไวต้ามมาตรา 39ทวิไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันีิ Aกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญตัิทอ้งถิ
นที
ออก
ตามพระราชบญัญัตนีิ Aหรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39
ทวิทราบโดยเรว็ 
13. ข ั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที!ร ับผิดชอบ 

ท ี! ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที!
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจง้ก่อสรา้งอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
แจง้ 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นดาํเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชนที์
ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงั
เมืองตรวจสอบสถานที
ก่อสรา้ง
จดัทาํผงับรเิวณแผนที
สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื
นที

เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื
องเขตปลอดภยัใน
การเดนิอากาศเขตปลอดภยั
ทางทหารฯและพรบ.จดัสรร
ที
ดนิฯ 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

4) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูยื้
นแจง้ทราบ 

35 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

13. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัAนตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที!ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 

15.2) เอกสารอ ื!น ๆ  สาํหร ับยื!นเพ ิ!มเตมิ 

ท ี! รายการเอกสารยื!น
เพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งก่อสร้าง

อาคารตามที&เจ้าพนักงาน

ท้องถิ&นกําหนดและกรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ก่อสร้างอาคาร) 

2) 

โฉนดที&ดินน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ

ทุกหน้าพร้อมเจ้าของ

ที&ดินลงนามรับรองสาํเนา

ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่

เจ้าของที&ดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของที&ดิน

ให้ก่อสร้างอาคารในที&ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ก่อสร้างอาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที&ดินและ

ประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ

หรือใบอนุญาตให้ใช้ที&ดิน

และประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) พร้อม

เงื&อนไขและแผนผังที&ดิน

แนบท้าย (กรณีอาคารอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ก่อสร้างอาคาร) 
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ที! รายการเอกสารยื!น
เพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

กรณีที&มีการมอบอํานาจ

ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ

ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

พร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัวประชาชน

สาํเนาทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทางของผู้

มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ก่อสร้างอาคาร) 

5) 

บัตรประจาํตัวประชาชน

และสาํเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของที&ดิน 

(กรณีเจ้าของที&ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ก่อสร้างอาคาร) 

6) 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขต

ที&ดินต่างเจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิดเขต

ที&ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ก่อสร้างอาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรองของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที! รายการเอกสารยื!น
เพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้

ควบคุมงานของวิศวกรผู้

ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมสาํเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณี

อาคารที&ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้

ควบคุมงานของสถาปนิก

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมสาํเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที&ต้องมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณแบบแปลน

รายการประกอบแบบ

แปลนที&มีลายมือชื&อ

พร้อมกับเขียนชื&อตัว

บรรจงและคุณวุฒิที&อยู่

ของสถาปนิกและวิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที& 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

12) 

รายการคาํนวณ

โครงสร้างแผ่นปกระบุชื&อ

เจ้าของอาคารชื&ออาคาร

สถานที&ก่อสร้างชื&อ

คุณวุฒิที&อยู่ของวิศวกรผู้

คาํนวณพร้อมลงนามทุก

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที! รายการเอกสารยื!น
เพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แผ่น          (กรณีอาคาร

สาธารณะอาคารพิเศษ

อาคารที&ก่อสร้างด้วยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณีอาคารบาง

ประเภทที&ตัAงอยู่ในบริเวณ

ที&ต้องมีการคาํนวณให้

อาคารสามารถรับ

แรงสั&นสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวได้ตาม

กฎกระทรวงกําหนดการ

รับนํAาหนักความต้านทาน

ความคงทนของอาคาร

และพืAนดินที&รองรับ

อาคารในการต้านทาน

แรงสั&นสะเทือนของ

แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 

ต้องแสดงรายละเอียด

การคาํนวณการออกแบบ

โครงสร้าง 

13) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่า

ค่าที&กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับที& 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 

65 ksc. หรือค่า fc’> 

173.3 ksc. ให้แนบ

เอกสารแสดงผลการ

ทดสอบความมั&นคง

แข็งแรงของวัสดุที&รับรอง

โดยสถาบันที&เชื&อถือได้

วิศวกรผู้คาํนวณและผู้ขอ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที! รายการเอกสารยื!น
เพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนุญาตลงนาม 

14) 

กรณีอาคารที&เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับที& 48 

พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ

ของคอนกรีตที&หุ้มเหล็ก

เสริมหรือคอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่าที&

กําหนดในกฎกระทรวง

หรือมีเอกสารรับรองอัตรา

การทนไฟจากสถาบันที&

เชื&อถือได้ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและรายการ

คาํนวณงานระบบของ

อาคารตามกฎกระทรวง

ฉบับที& 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที&ต้อง

ยื&นเพิ&มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบปรับ

อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที&ต้อง

ยื&นเพิ&มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

17) 
หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารที&ต้อง

ยื&นเพิ&มเติม
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ที! รายการเอกสารยื!น
เพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบป้องกัน

เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที&ต้อง

ยื&นเพิ&มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบบาํบัดนํAา

เสียและการระบายนํAาทิAง 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที&ต้อง

ยื&นเพิ&มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบประปา 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที&ต้อง

ยื&นเพิ&มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 



9/10 

 

ที! รายการเอกสารยื!น
เพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

21) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบลิฟต ์

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที&ต้อง

ยื&นเพิ&มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี! 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 3. ทาง

ไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 5. ร้องเรียนดว้ย

ตนเอง 6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะ

จังหวดัลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9)) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
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หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี!พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัAนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแจ้งข ุดดิน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การแจง้ขดุดนิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  7วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแจง้ขดุดนิ/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ(กองช่าง) สํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปาง/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั*งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดนิที
ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิ
นจะตอ้งมีองคป์ระกอบที
ครบถว้นดงันี = 
         1.1การดาํเนินการขดุดนินั=นจะตอ้งเป็นการดาํเนินการในทอ้งที
ที
พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบั
ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
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              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นอื
นตามที
มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั=งขึ =นซึ
งรฐัมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บรเิวณที
มีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งที
ซึ
งรฐัมนตรีประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถิ
นซึ
งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดาํเนินการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงคจ์ะทาํการ
ขดุดินโดยมีความลกึจากระดบัพื =นดนิเกิน 3เมตรหรือมีพื =นที
ปากบอ่ดนิเกินหนึ
งหมื
นตารางเมตรหรือมีความลกึหรือพื =นที

ตามที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิ
นจะตอ้งไมเ่ป็นการกระทาํที
ขดัหรือ
แยง้กบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารบัแจง้การขดุดนิ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นกาํหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันบั
แตว่นัที
ไดร้บัแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัที
มี
การแจง้ถา้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมีอาํนาจออก
คาํสั
งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิ =นผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที
กาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นออกใบรบัแจง้
ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้ที
ถกูตอ้ง 
 
13. ขั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยื
นเอกสารแจง้การขดุ
ดนิตามที
กาํหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ
นดาํเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลู 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 

5 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นออกใบ
รบัแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รบัใบรบัแจง้ 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
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14. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั=นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติ

บุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที&

ประสงคจ์ะ

ดาํเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต

ที&ดินและที&ดิน

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที&ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อม

เจ้าของที&ดินลง

นามรับรอง

สาํเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต

ไม่ใช่เจ้าของที&ดิน

ต้องมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจ้าของที&ดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที&ดิน) 

5) หนังสือมอบ - 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจกรณีให้

บุคคลอื&นยื&นแจ้ง

การขุดดิน 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจ้าของที&ดิน

กรณีที&ดินบุคคล

อื&น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ 

(วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คาํนวณการขุด

ดินที&มีความลึก

จากระดับพื7นดิน

เกิน๓เมตรหรือ

พื7นที&ปากบ่อดิน

เกิน 10,000 

ตารางเมตรต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ตํ&ากว่า

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินที&มีความ

ลึกเกินสูง 20 

เมตรวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คาํนวณต้องเป็น

ผู้ได้รับ

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดตั7งอุปกรณ์

สาํหรับวัดการ

เคลื&อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื&อผู้ควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพื7นที&ปาก

บ่อดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพื7นที&

ตามที&เจ้า

พนักงานท้องถิ&น

ประกาศกําหนด

ผู้ควบคุมงาน

ต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั*งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมือง

ลําปางจ.ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั*น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(- สาํนักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์ 0-

5420-9581 

- ตูรั้บเรื�องราวร้องเรียนสํานักงานและประจําหมู่บา้นหมู่ที� 1-9 

- www.tessabansirirach.go.th) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั=นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแจ้งเคลื�อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การแจง้เคลื
อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแจง้เคลื
อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทวิ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่างสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 

52150/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:00 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะเคลื
อนยา้ยอาคารโดยไมยื
นคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจ�าพนกังานทองถิ
นก็ได�โดยการแจง้ตอเจ
�าพนกังานทองถิ
นตามมาตรา 39ทวิเมื
อผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถิ ◌่นตอ้งออกใบรบัแจง้ตาม
แบบที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นกาํหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัCนภายในวนัที
ไดร้บัแจง้ในกรณีที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยื
นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามที
ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวิใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ
นมีอาํนาจสั
งใหผู้แ้จง้มาดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้คาํสั
ง



2/6 

 

ดงักลา่วและภายใน 120วนันบัแตว่นัที
ไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแตว่นัที
เริ
มการเคลื
อนยา้ยอาคารตามที

ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไดต้รวจพบวา่การเคลื
อนยา้ยอาคารที
ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารที
ไดยื้
นไวต้ามมาตรา๓๙ทวิไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่
พระราชบญัญตันีิ Cกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญตัิทอ้งถิ
นที
ออกตามพระราชบญัญตัินี Cหรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ
นมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเรว็ 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจง้เคลื
อนยา้ยอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่ง
สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่ง
สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนที์
ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสรา้ง
จดัทาํผงับรเิวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื
นที
เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่ง
สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง) 
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ที� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูยื้
นแจง้ทราบ 
 
 

35 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่ง
สาํนกังานเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 
3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 

แบบการแจ้งเคลื%อนย้าย

อาคารตามที%เจ้าพนักงาน

ท้องถิ%นกําหนดกรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที%ดินน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ

ทุกหน้าพร้อมเจ้าของ

ที%ดินลงนามรับรองสาํเนา

- 0 1 ชุด - 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่

เจ้าของที%ดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของที%ดิน

ให้ก่อสร้างอาคารในที%ดิน 

3) 

กรณีที%มีการมอบอํานาจ

ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ

ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

พร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัวประชาชน

สาํเนาทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทางของผู้

มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบอํานาจ

เจ้าของที%ดิน (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ

ที%ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สาํเนาบัตรประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้

มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบอํานาจ

เจ้าของที%ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเป็นเจ้าของที%ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีที%เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

7) 

หนังสือรับรองของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที%เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบริเวณแบบแปลน

และรายการประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รายการคาํนวณ

โครงสร้างพร้อมลง

ลายมือชื%อเลขทะเบียน

ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีที%เป็น

อาคารมีลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีที%เป็น

อาคารมีลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ((1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัCนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน :การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที#ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี#เก ี#ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี#ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี#กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี#มากท ี#สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี#น้อยท ี#สุด 0  
10. ชื#ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่างสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 
โทรศัพท์ 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะดดัแปลงอาคารโดยไมยื
นคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจ�าพนกังานทองถิ
นก็ได�โดยการแจง้ตอเจ
�าพนกังานทองถิ
นตามมาตรา๓๙ทวิเมื
อผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งออกใบรบัแจง้ตาม
แบบที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นกาํหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัDนภายในวนัที
ไดร้บัแจง้ในกรณีที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยื
นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามที
ระบไุวใ้นมาตรา๓๙ทวิใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ
นมีอาํนาจสั
งใหผู้แ้จง้มาดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน๗วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้คาํสั
ง
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ดงักลา่วและภายใน๑๒๐วนันบัแตว่นัที
ไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา๓๙ทวิหรือนบัแตว่นัที
เริ
มการดดัแปลงอาคารตามที

ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไดต้รวจพบวา่การดดัแปลงอาคารที
ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารที
ไดยื้
นไวต้ามมาตรา๓๙ทวิไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันีิ D
กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญตัิทอ้งถิ
นที
ออกตามพระราชบญัญตันีิ Dหรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมี
หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเรว็ 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#ร ับผิดชอบ 

ท ี# ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจง้ดดัแปลงอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
แจง้ 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นดาํเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชนที์
ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสรา้งจดัทาํ
ผงับรเิวณแผนที
สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื
นที

เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื
องเขตปลอดภยัใน
การเดนิอากาศเขตปลอดภยัทาง
ทหารฯและพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

4) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูยื้
นแจง้ทราบ 

35 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราช) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัDนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี# รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ ื#น ๆ  สาํหร ับยื#นเพ ิ#มเตมิ 

ท ี# รายการเอกสารยื#นเพ ิ#มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที%

เจ้าพนักงานท้องถิ%นกําหนดและ

กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

2) 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง

อาคารเดิมที%ได้รับอนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

โฉนดที%ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ

ที%ดินลงนามรับรองสาํเนาทุกหน้า

กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที%ดินต้องมี

หนังสือยินยอมของเจ้าของที%ดินให้

ก่อสร้างอาคารในที%ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที%ดินและประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้ที%ดินและประกอบ

กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื%อนไข

และแผนผังที%ดินแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

5) 
กรณีที%มีการมอบอํานาจต้องมี

หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง
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ที# รายการเอกสารยื#นเพ ิ#มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

30 บาทพร้อมสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนสาํเนาทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับ

มอบอํานาจ 

ดัดแปลงอาคาร) 

6) 

บัตรประจาํตัวประชาชนและสาํเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอํานาจ

เจ้าของที%ดิน (กรณีเจ้าของที%ดินเป็น

นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

7) 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที%ดินต่าง

เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต

ที%ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

8) 

หนังสือรับรองของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อมสาํเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ

สถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน

ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที%ต้องมีวิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

11) 
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู้

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสารยื#นเพ ิ#มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีอาคารที%ต้องมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

12) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนที%มีลายมือชื%อ

พร้อมกับเขียนชื%อตัวบรรจงและ

คุณวุฒิที%อยู่ของสถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง

ฉบับที% 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

13) 

รายการคาํนวณโครงสร้างแผ่นปก

ระบุชื%อเจ้าของอาคารชื%ออาคาร

สถานที%ก่อสร้างชื%อคุณวุฒิที%อยู่ของ

วิศวกรผู้คาํนวณพร้อมลงนามทุก

แผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษอาคารที%ก่อสร้างด้วย

วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบางประเภทที%ตัAงอยู่ใน

บริเวณที%ต้องมีการคาํนวณให้

อาคารสามารถรับแรงสั%นสะเทือน

จากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวง

กําหนดการรับนํAาหนักความ

ต้านทานความคงทนของอาคาร

และพืAนดินที%รองรับอาคารในการ

ต้านทานแรงสั%นสะเทือนของ

แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง

รายละเอียดการคาํนวณการ

ออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที%

กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที% 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. 

หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสารยื#นเพ ิ#มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เอกสารแสดงผลการทดสอบความ

มั%นคงแข็งแรงของวัสดุที%รับรองโดย

สถาบันที%เชื%อถือได้วิศวกรผู้คาํนวณ

และผู้ขออนุญาตลงนาม 

15) 

กรณีอาคารที%เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับที% 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของคอนกรีตที%หุ้มเหล็ก

เสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย

กว่าที%กําหนดในกฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก

สถาบันที%เชื%อถือได้ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและรายการคาํนวณงาน

ระบบของอาคารตามกฎกระทรวง

ฉบับที% 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้อง

ยื%นเพิ%มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้อง

ยื%นเพิ%มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้อง

ยื%นเพิ%มเติม
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ที# รายการเอกสารยื#นเพ ิ#มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมและวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้อง

ยื%นเพิ%มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบบาํบัดนํAาเสียและ

การระบายนํAาทิAง (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้อง

ยื%นเพิ%มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้อง

ยื%นเพิ%มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 



8/9 

 

ที# รายการเอกสารยื#นเพ ิ#มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

22) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบลิฟต ์(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้อง

ยื%นเพิ%มเติม

สาํหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี# 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 
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3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0-5420-9581) 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี#พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัDนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแจ้งถมดนิ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การแจง้ถมดนิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื4นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  7วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแจง้ถมดนิ/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่างสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 

52150 โทรศัพท์ 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การถมดินที
ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิ
นจะตอ้งมีองคป์ระกอบที
ครบถว้นดงันี > 
         1.1การดาํเนินการถมดนินั>นจะตอ้งเป็นการดาํเนินการในทอ้งที
ที
พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบั
ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นอื
นตามที
มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั>งขึ >นซึ
งรฐัมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา
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นเุบกษา 
              5) บรเิวณที
มีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งที
ซึ
งรฐัมนตรีประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถิ
นซึ
งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดาํเนินการถมดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิคือประสงคจ์ะทาํ
การถมดนิโดยมีความสงูของเนินดนิเกินกวา่ระดบัที
ดนิตา่งเจา้ของที
อยูข่า้งเคียงและมีพื >นที
เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี
พื >นที
เกินกวา่ที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นประกาศกาํหนดซึ
งการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิ
นจะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรือแยง้
กบัพระราชบญัญัตกิารขดุดินและถมดนิ 
     2. การพิจารณารบัแจง้การถมดนิ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นกาํหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนันบั
แตว่นัที
ไดร้บัแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัที
มี
การแจง้ถา้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมีอาํนาจออก
คาํสั
งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิ >นผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที
กาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นออกใบรบัแจง้
ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้ที
ถกูตอ้ง 
13. ข ั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของ

ขั4นตอนการบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยื
นเอกสารแจง้การ
ถมดนิตามที
กาํหนดให้
เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบ
ขอ้มลู 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 3 
ตาํบลสนัดอนแกว้
อาํเภอมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 
 

5 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 3 
ตาํบลสนัดอนแกว้อ.
แมท่ะจ.ลาํปาง 
52150) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นออก
ใบรบัแจง้และแจง้ใหผู้้
แจง้มารบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่งเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 3 
ตาํบลสนัดอนแกว้อ.
แมท่ะจ.ลาํปาง 
52150) 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
13. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั>นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด - 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสารยื�นเพ ิ�มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที!ประสงคจ์ะ

ดาํเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขตที!ดินและที!ดิน

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที!ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 

ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของที!ดินลงนาม

รับรองสาํเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต

ไม่ใช่เจ้าของที!ดินต้อง

มีหนังสือยินยอมของ

เจ้าของที!ดินให้ก่อสร้าง

อาคารในที!ดิน) 

5) 
หนังสือมอบอํานาจกรณีให้

บุคคลอื!นยื!นแจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนังสือยินยอมของเจ้าของ

ที!ดินกรณีที!ดินบุคคลอื!น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ (กรณีการถม

ดินที!มีพื5นที!ของเนินดินติดต่อ

เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตรและมีความสูงของ

เนินดินตั5งแต่ 2 เมตรขึ5นไป

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสารยื�นเพ ิ�มเต ิม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรผู้ออกแบบและคาํนวณ

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่

ตํ!ากว่าระดับสามัญวิศวกร

กรณีพื5นที!เกิน 2,000 ตาราง

เมตรและมีความสูงของเนินดิน

เกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบ

และคาํนวณต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

ชื!อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถม

ดินที!มีพื5นที!ของเนินดินติดต่อ

เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตรและมีความสูงของ

เนินดินตั5งแต่ 2 เมตรขึ5นไปต้อง

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) 
ชื!อและที!อยู่ของผู้แจ้งการถม

ดิน 

- 1 0 ชุด - 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0581) 
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3. ทางไปรษณีย์ (ที�ทําการสํานักงานทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลสิริราช  (โทร. 0-5429-0581)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชและตูรั้บฟังความคิดเห็นเรื�องร้องเรียนหมู่ที� 1-

9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนผูว้่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั 

- ส่งถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลําปางศาลากลางจังหวดัลาํปางถ.วชิราวุธดําเนินต.พระบาทอ.เมืองลําปางจ.

ลําปาง 52000 

- โทรศัพท์ 054-351211 

- email : damrongdhama.lp@gmail.com 

- แฟกซ์ : 054-351211 

- ดว้ยตนเองณจุดรับเรื�องราวร้องทุกข์ชั+น 1 ศาลากลางจังหวดัลําปาง) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั>นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแจ้งร ื ��อถอนบ้านหร ือบ้านถูกทาํลาย 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน :การแจง้รื &&อถอนบา้นหรือบา้นถกูทาํลาย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื�นท ี ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแจง้รื &&อถอนบา้นหรือบา้นถกูทาํลาย/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่างสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150/
ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผ◌ู้รอ้งคือผูที้
มีความประสงคจ์ะแจง้การรื &นบา้นหรือแจง้บา้นถกูทาํลาย 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที
มีการรื &อถอนหรือบา้นถกูทาํลาย 
3. เงื
อนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั 
(2) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญัตอ้ง
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ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลางใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทั&งนี &การหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบียนจงัหวดัเพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลางเพื
อตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั�นตอน 
รายละเอ ียดของขั�นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาในเบื &องตน้ 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารบั
แจง้/ไมร่บัแจง้และแจง้ผล
การพิจารณา 

10 นาที เทศบาลตาํบลสิรริาช* 
อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบร ิการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั&นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสารยื น
เพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านท.ร. 14 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ#น 

1 0 ฉบับ - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยด์าํรงธรรมกระทรวงศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกับรหิารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาํลกูกาคลอง 9  อ.ลาํลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 
หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0-5420-9581) 

4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั&นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การแจ้งร ื �อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน :การแจง้รื &อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบรกิารที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที#ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี#เก ี#ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื�นท ี#ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี#กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  15วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี#มากท ี#สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี#น้อยท ี#สุด 0  
10. ชื#ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การแจง้รื &อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะรื &อถอนอาคารที
มีส่วนสงูเกิน 15เมตรซึ
งอยูห่่างจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและ
อาคารที
อยูห่า่งจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะนอ้ยกว่า 2เมตรโดยไม�ยื
นคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจ�าพนกังานท�

องถิ
นก็ได�โดยการแจง้ตอเจ�าพนกังานทองถิ
นตามมาตรา 39
ทวิเมื
อผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นกาํหนดเพื
อเป็น
หลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั&นภายในวนัที
ไดร้บัแจง้ในกรณีที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลู
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หรือยื
นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามที
ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมีอาํนาจสั
งใหผู้แ้จง้มา
ดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้คาํสั
งดงักลา่วและภายใน 120วนันบัแตว่นัที
ได้
ออกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแตว่นัที
เริ
มการรื &อถอนอาคารตามที
ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไดต้รวจ
พบวา่การรื &อถอนอาคารที
ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคาร
ที
ไดยื้
นไวต้ามมาตรา 39ทวิไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันีิ &กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญตัิทอ้งถิ
นที
ออก
ตามพระราชบญัญัตนีิ &หรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39
ทวิทราบโดยเรว็ 
13. ข ั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#ร ับผิดชอบ 

ท ี# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอ ียดของขั�นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจง้รื &อถอนอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรบัใบรบัแจง้ 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่ง
เทศบาลตาํบล
สิรริาช) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการแจง้ 

2 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่ง
เทศบาลตาํบล
สิรริาช) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
รบัรองการแจง้และมีหนงัสือแจง้ผู้
ยื
นแจง้ทราบ 

12 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(กองชา่ง
เทศบาลตาํบล
สิรริาช) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
13. งานบร ิการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั&นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี# รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ ื#น ๆ  สาํหร ับยื#นเพ ิ#มเตมิ 

ท ี# รายการเอกสารยื#น
เพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งรื$อถอน

อาคารตามที'เจ้า

พนักงานท้องถิ'น

กําหนดและกรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งรื$อ

ถอนอาคาร) 

2) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ขั$นตอนและสิ'ง

ป้องกันวัสดุหล่นใน

การรื$อถอนอาคาร 

(กรณีอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งรื$อ

ถอนอาคาร) 

3) 

โฉนดที'ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของที'ดิน

ลงนามรับรองสาํเนา

ทุกหน้ากรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที'ดินต้องมี

หนังสือยินยอมของ

เจ้าของที'ดินให้รื$อ

ถอนอาคารในที'ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งรื$อ

ถอนอาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้

ที'ดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับต่อ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งรื$อ

ถอนอาคาร) 
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ที# รายการเอกสารยื#น
เพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อายุหรือใบอนุญาต

ให้ใช้ที'ดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) พร้อม

เงื'อนไขและแผนผัง

ที'ดินแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที'มีการมอบ

อํานาจต้องมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัวประชาชน

สาํเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้รับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งรื$อ

ถอนอาคาร) 

6) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนและสาํเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มี

อํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของที'ดิน 

(กรณีเจ้าของที'ดิน

เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งรื$อ

ถอนอาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสารยื#น
เพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

8) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้

ควบคุมงานของ

วิศวกรผู้ควบคุมการ

รื$อถอนพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที'ต้องมี

วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ที'มีลายมือชื'อพร้อม

กับเขียนชื'อตัว

บรรจงและคุณวุฒิที'

อยู่ของสถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับที' 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี# 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที� 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที� 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที� 6) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนจงัหวดัอื
นๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
5) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
6) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี#พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั&นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดท ิ�งหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวในท ี'สาธารณะ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื'อกระบวนงาน :การโฆษณาดว้ยการปิดทิ )งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที'ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี'เก ี'ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื�นท ี'ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี'กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รกัษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท ี'กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  7วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี'ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี'มากท ี'สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี'น้อยท ี'สุด 0  
10. ชื'ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การโฆษณาดว้ยการปิดทิ )งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะ/

เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที$ 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150/ติดต่อ

ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที$ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที$ยง) 
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0-5420-9581) 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื'อนไข(ถ้ามี) ในการยื'นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารโฆษณาดว้ย
การปิดทิ )งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะจะกระทาํไดต้อ่เมื
อไดร้บัหนงัสืออนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
และตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขที
กาํหนดในหนงัสืออนญุาตดว้ยเวน้
แตเ่ป็นการกระทาํของราชการสว่นทอ้งถิ
นราชการสว่นอื
นหรือรฐัวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานที
มีอาํนาจกระทาํไดห้รือเป็น
การโฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศณสถานที
ซึ
งราชการสว่นทอ้งถิ
นจดัไวเ้พื
อการนั)นหรือเป็นการโฆษณาในการ
เลือกตั)งตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั)งสมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่รฐัสมาชิกสภาทอ้งถิ
นหรือผูบ้รหิารทอ้งถิ
นและการ
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โฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือตน้ไมเ้พื
อใหท้ราบชื
อเจา้ของผูค้รอบครองอาคารชื
อ
อาคารเลขที
อาคารหรือขอ้ความอื
นเกี
ยวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร 
กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั)งที
มีการโฆษณาทางการคา้หรือโฆษณาอื
นๆรวมอยูด่ว้ยจะตอ้งขอ
อนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
ตามกฎหมายนี)ดว้ยเชน่กนั 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ )งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
น
หรือพนกังานเจา้หนา้ที
หรือไดร้บัอนญุาตแตม่ิไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดในการรบัอนญุาตเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
มีอาํนาจสั
งเป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณาปลดรื )อถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั)น
ภายในเวลาที
กาํหนดและหากเป็นกรณีที
มีขอ้ความหรือภาพที
มีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจารเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
มีอาํนาจปลดถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความหรือ
ภาพนั)นไดเ้องโดยคิดคา่ใชจ้่ายจากผูโ้ฆษณาตามที
ไดใ้ชจ้า่ยไปจรงิ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
จะอนญุาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดทิ )งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที

สาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี ) 
(1) ขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีคาํรบัรองของผูข้ออนญุาตวา่จะเก็บปลดรื )อถอนขดูลบหรือลา้งแผน่ประกาศหรือใบปลิวเมื
อหนงัสืออนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีที
มีกฎหมายกาํหนดใหก้ารโฆษณาในเรื
องใดตอ้งไดร้บัอนมุตัขิอ้ความหรือภาพที
ใชใ้นการโฆษณาหรือจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎหมายใดตอ้งไดร้บัอนมุตัิหรือไดป้ฏิบตัติามกฎหมายนั)นแลว้อาทิการขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ
อนญุาตเรี
ยไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงิ )วเป็นตน้ 
(4) ในกรณีที
เป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตั)งปา้ยโฆษณาตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณที
หา้มติดตั)งปา้ยโฆษณาซึ
งไดแ้ก่บรเิวณ
ครอ่มถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรียส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขา้มเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าซึ
งอยูใ่นที
สาธารณะเวน้แตเ่ป็นการติดตั)งเพื
อพระราชพิธีรฐัพิธีหรือการตอ้นรบัราช
อาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรฐับาล 
ในการอนญุาตเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
ตอ้งแสดงเขตทอ้งที
ที
อนญุาตไวใ้นหนงัสืออนญุาตและตอ้ง
กาํหนดอายขุองหนงัสืออนญุาตภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ) 
(1) การโฆษณาที
เป็นการคา้ครั)งละไมเ่กิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาที
ไมเ่ป็นการคา้ครั)งและไมเ่กิน 30 วนั 
เมื
อไดร้บัอนญุาตแลว้ใหผู้ร้บัอนญุาตแสดงขอ้ความวา่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
โดย
แสดงเลขที
และวนัเดือนปีที
ไดร้บัหนงัสืออนญุาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวดว้ย 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ )งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
น
หรือพนกังานเจา้หนา้ที
หรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามเงื
อนไขที
กาํหนดในหนงัสืออนญุาตตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กินหา้พนับาท 
หมายเหต ุ: 
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กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนั)น 
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาให ้
ผูยื้
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอ 
จะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บั
ระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั)น
เรียบรอ้ยแลว้ 
กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเกี
ยวกบัการพิจารณาอนญุาตซึ
งจะตอ้งมีการแกไ้ขคาํรอ้งขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือแผ่น
ปลิวหรือพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนญุาตจะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายอื
นก่อนจะแจง้เหตขุดัขอ้งหรือเหตผุลที
ไม่
สามารถออกหนงัสืออนญุาตใหผู้ข้ออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้งแตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั 
หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญตัิการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
13. ข ั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที'ร ับผิดชอบ 

ท ี' ประเภทขั�นตอน 
รายละเอ ียดของขั�นตอนการ

บร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื้
นคาํขอยื
นคาํรอ้งขออนญุาต
พรอ้มเอกสารหลกัฐานเพื
อให้
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบ 
 

4 ชั
วโมง เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(งานสาธารณสขุ
เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื
องใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
น
หรือพนกังานเจา้หนา้ที
ผูมี้
อาํนาจอนญุาตไดพ้ิจารณา 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(งานสาธารณสขุ
เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง ) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสืออนญุาต 
 

5 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(งานสาธารณสชุ
เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้
อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
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13. งานบร ิการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั)นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื'นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที'ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํร้องขอ

อนุญาตโฆษณา 

(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังแสดงเขตที"

จะปิดทิ'งหรือโปรย

แผ่นประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตัวอย่างของแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิวที"จะ

โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้ยื"น

คาํร้องพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

และยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

5) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้ขอ

อนุญาตพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อื"นยื"นคาํร้องแทน) 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อื"นยื"นคาํร้องแทน) 
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ที' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้ยื"น

แทนพร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อื"นยื"นคาํร้องแทน) 

8) 

สาํเนาหลักฐาน

หนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บุคคลซึ"งผู้มี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลรับรอง

สาํเนาถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

9) 

สาํเนาหลักฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

10) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลผู้ยื"นคาํ

ร้องพร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

11) 
สาํเนาหลักฐาน

หนังสือรับรองการ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ
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ที' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จดทะเบียนนิติ

บุคคลซึ"งผู้มี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลรับรอง

สาํเนาถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

12) 

สาํเนาหลักฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

13) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลผู้มอบ

อํานาจพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

14) 

หนังสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

15) สาํเนาบัตร - 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง



7/8 

 

ที' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้รับ

มอบอํานาจผู้ยื"น

คาํร้องแทนพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้องง 

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

 
15.2) เอกสารอ ื'น ๆ  สาํหร ับยื'นเพ ิ'มเตมิ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยื'นเพ ิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื$น  ๆสําหรับยื$นเพิ$มเติม 
 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดท ิ�งหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวเพ ื'อการโฆษณาที'เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดท ิ�งหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวเพ ื'อการโฆษณาอื'นๆ ท ี'ไม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาข 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที$ 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั.งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที$ 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื$องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที$ 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที$ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที$ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอรม์รส.1 

- 
 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี'พมิพ ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั)นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับชาํระภาษีโรงเร ือนและที�ดนิ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัชาํระภาษีโรงเรือนและที
ดนิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและที�ดินพ.ศ. 2475 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื5นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัชาํระภาษีโรงเรือนและที
ดนิ/เทศบาลตาํบลสิริราช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอ.แม่ทะจ.ลําปาง 52150 โทรศัพท์. 
0.-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:03 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและที
ดนิพ.ศ. 2475 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นมีหนา้ที
ในการรบัชาํระภาษี
โรงเรือนและที
ดนิจากทรพัยส์ินที
เป็นโรงเรือนหรือสิ
งปลกูสรา้งอยา่งอื
นๆและที
ดนิที
ใชต้อ่เนื
องกบัโรงเรือนหรือสิ
งปลกู
สรา้งอยา่งอื
นนั@นโดยมีหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื
อนไขดงันี @ 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น (เทศบาล/องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธข์ั@นตอนและ 
วิธีการชาํระภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัยส์ินทราบเพื
อยื
นแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจา้ของทรพัยส์ินยื
นแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์
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4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยส์ินและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นรบัชาํระภาษี (เจา้ของทรพัยส์ินชาํระภาษีทนัทีหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 
6. เจา้ของทรพัยส์ินดาํเนินการชาํระภาษีภายใน 30 วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมินกรณีที
เจา้ของทรพัยส์ินชาํระภาษีเกิน
เวลาที
กาํหนดจะตอ้งชาํระเงินเพิ
มตามอตัราที
กฎหมายกาํหนด 
7. กรณีที
ผูร้บัประเมิน (เจา้ของทรพัยส์ิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ
นไดภ้ายใน 15 วนันบั
แตไ่ดร้บัแจง้การประเมินโดยผูบ้รหิารทอ้งถิ
นชี @ขาดและแจง้เจา้ของทรพัยส์ินทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที
เจา้ของ
ทรพัยส์ินยื
นอทุธรณ ์(ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ
มเตมิไดใ้นขณะนั@น
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงันบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ
หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั@นเรียบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
11.จะดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของทรพัยส์ินยื
นแบบ
แสดงรายการทรพัยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) เพื
อใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนันบัแต่
ผูร้บับริการมายื
น
คาํขอ 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
กองคลงัสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้อ.แม่
ทะจ.ลาํปาง 
52150) 

2) การพิจารณา พนกังานเจา้หนา้ที
พิจารณา 30 วนั เทศบาลตาํบลสิริ (1. ระยะเวลา : 
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ที� ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตรวจสอบรายการทรพัยส์ิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจง้การประเมินภาษีให้
เจา้ของทรพัยส์ินดาํเนินการ
ชาํระภาษี 
 

ราช* อาํเภอแม่
ทะจงัหวดัลาํปาง 

ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที
ยื
นแบบ
แสดงรายการ
ทรพัยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญตัิวิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
กองคลงัสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิริ
ราชหมูที่
 3 ตาํบล
สนัดอนแกว้อ.แม่
ทะจ.ลาํปาง 
52150 ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั 
14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั@นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดง - 1 1 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กรรมสิทธิ(

โรงเรือนและที�ดิน

พร้อมสาํเนาเช่น

โฉนดที�ดิน

ใบอนุญาตปลูก

สร้างหนังสือ

สัญญาซื-อขาย

หรือให้โรงเรือนฯ 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมสาํเนาเช่น

ใบทะเบียน

การคา้ทะเบียน

พาณิชยท์ะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ�ม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คา้ของฝ่าย

สิ�งแวดล้อม

 สัญญา

เช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พร้อม

สาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ(โทรศัพท์. 0-5420-9581) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพื
อเสียภาษีโรงเรือนและที
ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาํรอ้งขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที
ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
- 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั@นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับชาํระภาษีป้าย 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัชาํระภาษีปา้ย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบัชาํระภาษีปา้ย/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150 
โทรศัพท์. 0-5420-9581 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบญัญัตภิาษีปา้ยพ.ศ. 2510 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นมีหนา้ที
ในการรบัชาํระภาษีปา้ย
แสดงชื
อยี
หอ้หรือเครื
องหมายที
ใชเ้พื
อการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอื
นหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอื
นเพื
อ
หารายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื
อนไขดงันี B 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น (เทศบาลหรือองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล) ประชาสมัพนัธข์ัBนตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของปา้ยทราบเพื
อยื
นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 
3. เจา้ของปา้ยยื
นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา้ยและแจง้การประเมินภาษีปา้ย (ภ.ป. 3) 
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5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นรบัชาํระภาษี (เจา้ของปา้ยชาํระภาษีทนัทีหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 
6. กรณีที
เจา้ของปา้ยชาํระภาษีเกินเวลาที
กาํหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมิน) ตอ้งชาํระภาษีและเงินเพิ
ม 
7. กรณีที
ผูร้บัประเมิน (เจา้ของปา้ย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ
นไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่
ไดร้บัแจง้การประเมินเพื
อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ
นชี Bขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 
วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัอทุธรณต์ามพระราชบญัญตัภิาษีปา้ยพ.ศ. 2510 
8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ
มเตมิไดใ้นขณะนัBน
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัBนเรียบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
11. หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 
แหง่พระราชบญัญตัิการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
13. ข ั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� 
ประเภท
ขั3นตอน 

รายละเอ ียดของ
ขั3นตอนการบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้ของปา้ยยื
นแบบแสดง
รายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 
1) เพื
อใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบความ
ครบถว้นถกูตอ้งของ
เอกสารหลกัฐาน 

1 วนั เทศบาลตาํบล
สิรริาช* อาํเภอ
แมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 1 วนั (ภายในเดือน
มีนาคมของทกุปี) 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ที

พิจารณาตรวจสอบ
รายการปา้ยตามแบบ
แสดงรายการภาษีปา้ย 
(ภ.ป.1) และแจง้การ
ประเมินภาษี 
 

30 วนั เทศบาลตาํบล
สิรริาช* อาํเภอ
แมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที
ยื
นแสดงรายการภาษีปา้ย 
(ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญัตวิิธี
ปฏิบตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง) 

3) การพิจารณา เจา้ของปา้ยชาํระภาษี 15 วนั เทศบาลตาํบล (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วนันบั
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ที� 
ประเภท
ขั3นตอน 

รายละเอ ียดของ
ขั3นตอนการบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  สิรริาช* อาํเภอ
แมท่ะจงัหวดั
ลาํปาง 

แตไ่ดร้บัแจง้การประเมิน (กรณี
ชาํระเกิน 15 วนัจะตอ้งชาํระเงิน
เพิ
มตามอตัราที
กฎหมายกาํหนด) 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบเทศบาล
ตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอน
แกว้อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 46 วนั 
13. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัBนตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรที�ออก

ให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาํเนา - 1 1 ชุด - 

3) 
แผนผังแสดงสถานที�ตั'งหรือแสดงป้าย

รายละเอียดเกี�ยวกับป้ายวันเดือนปีที�

ติดตั'งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสาํเนา

ใบทะเบียนการคา้สาํเนาทะเบียน

พาณิชยส์าํเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม 

- 0 1 ชุด - 

5) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สาํเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
  

- 0 1 ชุด - 

7) 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
 
 



4/4 

 

15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนเทศบาลตาํบลสิรริาช 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://tessabansirirach.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ (0-5429-0481)) 

3. ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดัลําปาง 52150) 

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั+งอยู่ณสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชหมู่ที� 3 ตําบลสันดอนแก้วอําเภอแม่ทะจังหวดั

ลําปางและตูรั้บฟังความคิดเห็นและเรื�องราวร้องทุกข์ประจําหมู่ที� 1-9) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพื
อเสียภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื
นอทุธรณภ์าษีปา้ย (ภ.ป. 4) 

- 
18. หมายเหตุ 
- 

วันท ี�พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัBนที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับนักเร ียนเข ้าเร ียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ%น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื%อกระบวนงาน :การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลสิรริาช* อาํเภอแมท่ะจงัหวดัลาํปาง 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: รบัแจง้  
5. กฎหมายที%ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี%เก ี%ยวข ้อง: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื7นท ี%ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี%กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี%กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี%ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี%มากท ี%สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี%น้อยท ี%สุด 0  
10. ชื%ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ
น/เทศบาลตาํบลสิรริาช  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานักงานเทศบาลตําบลสิริราช หมู่ที$ 3 ตําบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150 
โทรศัพท์ 0-5420-9581/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที$ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที$ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื%อนไข(ถ้ามี) ในการยื%นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
- การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นเพื
อเขา้ศกึษาใน
ระดบัชั=นอนบุาลศกึษาปีที
 1 จะรบัเดก็ที
มีอายยุา่งเขา้ปีที
 4 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 3 ปี) หรือจะรบัเดก็ที
มีอายยุ่าง
เขา้ปีที
 5 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 2 ปี) ที
อยูใ่นเขตพื =นที
บรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นทกุคนโดยไมมี่การสอบ
วดัความสามารถทางวิชาการหากกรณีที
มีเดก็มาสมคัรเรียนไมเ่ตม็ตามจาํนวนที
กาํหนดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
สามารถพิจารณารบัเด็กนอกเขตพื =นที
บริการไดแ้ตห่ากกรณีที
มีเดก็มาสมคัรเรียนเกินกวา่จาํนวนที
กาํหนดใหใ้ชวิ้ธีการจบั
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ฉลากหรือการวดัความสามารถดา้นวิชาการไดต้ามความเหมาะสมทั=งนี =ตามที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นจะประกาศ
กาํหนด 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นตรวจสอบรายชื
อเดก็ที
มีอายถึุงเกณฑก์ารศกึษาก่อนประถมศกึษาและประกาศรายละเอียด
เกี
ยวกบัการสง่เดก็เขา้เรียนในสถานศกึษาปิดไวณ้สาํนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นและสถานศกึษาพรอ้มทั=งมี
หนงัสือแจง้ใหผู้ป้กครองของเดก็ทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาที
เด็กจะเขา้เรียน 1 ปี 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นและสถานศกึษาแจง้ประชาสมัพนัธร์ายละเอียดหลกัเกณฑก์ารรบัสมคัรนกัเรียนให้
ผูป้กครองทราบระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์- เมษายนของปีการศกึษาที
เด็กจะเขา้เรียน 
 
13. ขั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที%ร ับผิดชอบ 

ท ี% 
ประเภท
ขั7นตอน 

รายละเอ ียดของ
ขั7นตอนการบร ิการ 

ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที%
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูป้กครองยื
นเอกสาร
หลกัฐานการสมคัรเพื
อ
สง่เดก็ 
เขา้เรียนในสถานศกึษา
ตามวนัเวลาและ
สถานที
ที
องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
น
ประกาศกาํหนด 

1 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : 1 วนัสถานที
รบั
สมคัรตามแตล่ะสถานศกึษา
ประกาศกาํหนด 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบคือ
งานการศกึษาสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมูที่
 3 
ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150) 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารบัเด็กเขา้
เรียน 
 

7 วนั เทศบาลตาํบลสิริ
ราช* อาํเภอแมท่ะ
จงัหวดัลาํปาง 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วนั
นบัจากวนัปิดรบัสมคัร 
2. หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบคือ
งานการศกึษาสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลสิรริาชหมูที่
 3 
ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.
ลาํปาง 52150 ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 8 วนั 
 

14. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั=นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื%นคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที%ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี% 
รายการ

เอกสารยนืยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สูติบัตรนักเรียน

ผู้สมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ของนักเรียนลงนามรับรอง

สาํเนาถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้าน

ของนักเรียน

บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ของนักเรียนลงนามรับรอง

สาํเนาถูกต้อง) 

3) 
ใบเปลี$ยนชื$อ 

(กรณีมีการ

เปลี$ยนชื$อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถ่ายของ

นักเรียนผู้สมัคร

ขนาดตามที$

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ$น

หรือ

สถานศึกษา

กําหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีไม่มีสูติ

บัตร 

- 0 0 ฉบับ (กรณีไม่มีสูติบัตรให้ใช้

เอกสารดังต่อไปนี1แทน 

(1) หนังสือรับรองการเกิดหรือ

หลักฐานที$ทางราชการออกให้

ในลักษณะเดียวกัน 

(2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) 

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ทําบันทึกแจ้งประวัติบุคคล

ตามแบบฟอร์มที$ทางองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ$นกําหนด) 
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15.2) เอกสารอ ื%น ๆ  สาํหร ับยื%นเพ ิ%มเตมิ 

ท ี% รายการเอกสาร
ยื%นเพ ิ%มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื$น  ๆสําหรับยื$นเพิ$มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสิริราชหมูที่
 3 ตาํบลสนัดอนแกว้อ.แมท่ะจ.ลาํปาง 52150 

หมายเหตุ(โทรศัพท์. 0-5420-9581 ) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียนตูร้บัเรื
องราวรอ้งเรียนสาํนกังานและประจาํหมูบ่า้นหมูที่
 1-9 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร ้องเร ียนwww.tessabansirirach.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที$ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที$ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี%พมิพ ์ 09/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั=นที
 2 โดยสาํนกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตาํบลสิรริาชอาํเภอแมท่ะ

จงัหวดัลาํปางสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 


