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งานที่ให้บริการ การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หมายเหตุ : กรณีผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ต าบลจริม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
1. ผู้ขอเพ่ิมชื่อ (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้อื่น) 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้อย่างน้อย 2 คน 
3. เงื่อนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ า
พรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการ
ตรวจสอบเอกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน90 วัน(ท้ังนี้การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีรับเรื่อง) 
โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองต้น (ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

2. การพิจารณา 
สอบสวนผู้ร้องเจ้าบ้านพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือให้ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพิ่มชื่อโดย
รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอให้นายอ าเภอท่าปลา
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (ระยะเวลา 20 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

3. การพิจารณา 
เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้วนายทะเบียนท้องถิ่นด าเนินการ

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 



114 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 

เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและแจ้งให้ผู้ขอเพิ่มชื่อทราบ 
(ระยะเวลา 10 วัน) 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ของบ้านท่ีจะขอเพิ่มชื่อ) 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ของผู้ร้องถ้ามีเช่นบัตรประจ าตัวประชาชนขาวด าฯลฯ) 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. หลักฐานราชการอื่นเช่นหลักฐานการศึกษาหลักฐานทหาร (ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (ถ้าม)ี 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th  
5. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

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

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการเลี้ยงดูของบุคคล
หน่วยงานเอกชน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หมายเหตุ : กรณีผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ต าบลจริม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ ผู้อุปการะหรือหน่วยงานท่ีอุปการะ 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้อย่างน้อย 2 คน 
3. เงื่อนไข 
  (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ า
พรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการ
ตรวจสอบเอกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน90 วัน(ท้ังนี้การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีรับเรื่อง) 
โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองต้น (ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

2. การพิจารณา 
สอบสวนผู้ร้องเจ้าบ้านและบุคคลท่ีน่าเชื่อถือโดยรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นเสนอให้นายอ าเภอท่าปลาพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ (ระยะเวลา 20 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

3. การพิจารณา 
เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้วนายทะเบียนท้องถิ่นด าเนินการ
เพิ่มชื่อและแจ้งให้ผู้ขอเพ่ิมชื่อทราบ (ระยะเวลา 10 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม  90  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ของบ้านท่ีขอเพิ่มชื่อ) 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (ของผู้ร้องถ้ามีเช่นบัตรประจ าตัวประชาชนขาวด าฯลฯ) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

3. หลักฐานรับตัวเด็กไว้อุปการะ (ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (ถ้าม)ี 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

4. หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กที่ขอเพิ่มชื่อเช่นหลักฐานการศึกษาจดหมายภาพถ่าย 
(ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (ถ้าม)ี 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

5. หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (ถ้าม)ี 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th  
5. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

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

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจ าหน่าย”ใน
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งการ
ตายผิดคนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หมายเหตุ : กรณีท่ีบุคคลนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนถูกลงรายการ “ตายหรือจ าหน่าย” 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ท่ีขอเพิ่มชื่อ 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้อย่างน้อย 2 คน 
3. เงื่อนไข 
  (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ า
พรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการ
ตรวจสอบเอกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน90 วัน(ท้ังนี้การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีรับเรื่อง) 
โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองต้น (ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

2. การพิจารณา 
สอบสวนเจ้าบ้านพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพิ่มชื่อและสาเหตุที่มีการ
แจ้งการตายหรือจ าหน่ายรายการบุคคลเพื่อสอบสวนเป็นการแจ้ง
โดยรวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอ าเภอท่าปลา
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (ระยะเวลา 20 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 
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3. การพิจารณา 
เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้วนายทะเบียนท้องถิ่นด าเนินการ
ยกเลิกการลงรายการและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ (ระยะเวลา 10 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ท่ีมีการลงรายการ “ตายหรือจ าหน่าย” 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ของผู้ร้องถ้ามี 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. มรณบัตรหรือใบรับแจ้งการตาย (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : กรณีลงรายการ “ตาย” 

จ านวน  1  ฉบับ 

4. เอกสารท่ีทางราชการออกให้เช่นหลักฐานการศึกษาหลักฐานทหาร (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ถ้าม)ี 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th  
5. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

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

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การพิสูจน์สถานการเกิดและสัญชาติกรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็ก
เร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หมายเหตุ : กรณีท่ีหน่วยงานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนดรับตัวเด็กไว้ตั้งอยู่ต าบลจริม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ 
  (1) กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดท้ิงได้แก่เจ้าหน้าท่ีของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่ีรับตัวเด็กไว้ 
  (2) เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในอุปการะของของ
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือ
เด็กได้แก่หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองต้น (ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

2. การพิจารณา 
รวบรวมพนายหลักฐานเสนอให้นายอ าเภอท่าปลาพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติและแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียนทราบ 
(ระยะเวลา 89 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

3. การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณารับแจ้งการเกิดและแจ้งผลการพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  90  วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ของสถานสงเคราะห์หรือท่ีเรียกชื่ออื่นซึ่งรับตัวเด็กที่แจ้งเกิดไว้) 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. บันทึกการรับตัวเด็กไว้ (ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (ท่ีออกโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

จ านวนอย่างละ  
1 ฉบับ 

4. หลักฐานส าหรับรับตัวเด็กไว้ (ฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
5. รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ้ว จ านวน  2  รูป 
6. หลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
หมายเหตุ : (ท้ังพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th  
5. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

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

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
1. ผู้ร้อง ได้แก่ ผู้ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 
2. เงื่อนไข 
  (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรืออ าพราง
หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
  (2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือตรวจสอบ
เอกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายวน 90 
วัน (ท้ังนี้การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีรับเรื่อง) โดยส่งผ่าน
ส านักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองต้น (ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

2. การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผลการพิจารณา 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  20 นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ของผู้แจ้ง 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบมรณบัตร (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ของผู้ตาย 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หมายเหตุ :ส านักทะเบียนท่ีจัดท าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งใดแห่งหนึ่ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  ผู้ร้องได้แก่เจ้าของรายการหรือส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนตรวจคัดหรือคัด และ
รับรองส าเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรได้ท่ีส านักทะเบียนท่ีจัดท าทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได ้

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองต้น (ระยะเวลา 5 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

2. การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการ
พิจารณา (ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15 นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ของผู้ร้องกรณีเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการ 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ของผู้มอบหมายพร้อมหนังสือมอบหมายกรณีการมอบหมาย 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ฉบับจริง) จ านวน 1 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th  
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับราชการครบ 6 
เดือนบริบูรณ์ถึงแก่ความตาย (ปัดเวลาราชการเป็น 1 ปีเพื่อค านวณบ าเหน็จตกทอด) ถ้าความตาย
นั้นมิได้เกิดขึ้นเน่ืองจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดแก่
ทายาทตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นจ านวนตามเกณฑ์ค านวณในมาตรา 32 (1) คือ เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยจ านวนปีเวลาราชการ 
  2. กรณีไม่มีทายาท  ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามผู้ท่ีข้าราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับ
บ าเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯ  ในจ านวนไม่เกิน 3  คน  โดยแบ่งตามสัดส่วนท่ีระบุ 
กรณีมิได้ก าหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน หากมีรายใดถึงแก่กรรรมไป
ก่อนก็ให้แบ่งบ าเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิท่ียังมีชีวิตอยู่ 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืน
ค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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หมายเหตุ :  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาล
ยื่นค าขอรับบ าเหน็จตกทอดพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาล
ต าบลจริมท่ีผู้ตายสังกัดครั้งสุดท้ายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้รับเรื่อง
สอบสวนบันทึกปากค าผู้ย่ืน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน  (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม 

2. เจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาลรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาและจัดส่งเรื่องให้จังหวัด 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม 

3. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริม และจัดท าค าส่ังจ่ายฯ จ านวน 3 ฉบับเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งค าสั่งจ่ายฯ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ัง
วันเดือนปีและด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จให้ต่อไป 
(ระยะเวลา 21 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1)  (ฉบับจริง)  จ านวน  3  ฉบับ 
2. แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) (ฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
3. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5) (ฉบับจริง)   จ านวน  3  ฉบับ 
4. ใบมรณบัตร (ฉบับส าเนา) จ านวน  3  ฉบับ 
5. แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.ท.6) โดยทายาทหรือ
ผู้มีสิทธิตามหนังสือแสดงเจตนาลงนามทุกคนกรณีเป็นผู้เยาว์ให้ผู้ปกครองโดยชอบ
ธรรมลงชื่อแทน (ฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

6. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด (เฉพาะกรณีไม่มีทายาท) 
(ฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 
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7. ค าส่ังบรรจ/ุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหรือหนังสือรับรองการบรรจุ
ครั้งแรก (กรณีโอน/ย้ายมาจากส่วนราชการอื่น)  (ฉบับส าเนา) 

จ านวน  3  ฉบับ 

8. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคุณของหน่วยงานตามข้อ 16 (10) – 
(12) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5540-3008 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2), แบบขอรับ
บ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5), แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.ท.6) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

 
****************************** 
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ  
(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ทายาทหรือกรณี
ไม่มีทายาทจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามท่ีผู้รับบ านาญแสดงเจตนาไว้เมื่อผู้รับบ านาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะ
ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพลภาพถึงแก่ความตายโดยจ่ายบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวน 30 
เท่าของบ านาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่นโดยหัก
เงินบ าเหน็จด ารงชีพท่ีได้รับไปก่อนแล้ว (ถ้าม)ี ตามมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2. กรณีเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็นจ านวน 3 เท่าของเงินบ านาญรวมกับเงินเพิ่มจากบ านาญ 
(ถ้าม)ี และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ถ้าม)ี โดยจ่ายจามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย (แบบ บ.ท.10) แต่ถ้าผู้ตายมิได้แสดงไว้ก็
ให้จ่ายแก่บุคคลตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระท าภายใน 1 ปี นับแต่ผู้รับบ านาญถึงแก่
ความตาย 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืน
ค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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หมายเหตุ :  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จตกทอดและผู้มีสิทธิรับเงิน
พิเศษของผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่นยื่นค าขอรับบ าเหน็จตกทอด
และเงินช่วยพิเศษพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับบ านาญคร้ังสุดท้ายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสอบสวนบันทึก
ปากค าผู้ย่ืนและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

2. เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลจริมรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาและจัดส่งเรื่องให้จังหวัด 
(ระยะเวลา ภายใน 15 วัน) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

3. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริมและจัดท าค าสั่งจ่ายฯ จ านวน 3 ฉบับเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งค าสั่งจ่ายฯ ให้
เทศบาลต าบลจริมทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ังวันเดือนปีและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จต่อไป 
(ระยะเวลา ภายใน 21 วัน) 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5)  (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
2. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.ท.6) โดยทายาทหรือผู้มี
สิทธิตามหนังสือแสดงเจตนาลงนามทุกคน กรณีเป็นผู้เยาว์ให้ผู้ปกครองโดยชอบ
ธรรมลงชื่อแทน (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด (เฉพาะกรณีไม่มีทายาท) 
(เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

4. แบบค าขอรับเงินช่วยกรณีพิเศษกรณีผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 
(เอกสารฉบับจริง) 
 

จ านวน  3  ฉบับ 
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5. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 
(แบบ บ.ท.10) (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ถ้าม)ี 

จ านวน  3  ฉบับ 

6. ส าเนาใบมรณบัตร จ านวน  3  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5), แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบ 
บ.ท.6), แบบค าขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

****************************** 
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ านาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ านาญพิเศษกรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าท่ีทายาทมีสิทธิรับบ านาญพิเศษแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่
เสียชีวิตตามมาตรา 40 ถึงมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากบ าเหน็จตกทอดที่มีสิทธิได้รับอยู่แล้ว 
  2. ตามมาตรา 43 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมกรณีไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษตามมาตรา 43 (1) 
และ (2) และ (3) อันได้แก่บุตรคู่สมรสบิดามารดาหรือบิดามารดาให้บุคคลท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีอุปการะข้าราชการผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในอุปการะของ
ข้าราชการผู้ตายเป็นผู้รับบ านาญพิเศษตามส่วนท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดจะก าหนดให้ 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืน
ค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

หมายเหตุ :  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ทายาทหรือผู้มิสิทธิตามมาตรา 43 วรรคห้า ย่ืนค าขอรับ
บ านาญพิเศษพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลต าบลจริมโดย
เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกวันเดือนปีท่ีได้รับเรื่องตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

2. เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลจริมรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาและจัดส่งเรื่องให้จังหวัดเพื่อ
ด าเนินการออกค าส่ังจ่าย 
(ระยะเวลา ภายใน 15 วัน) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

3. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริมและจัดท าค าสั่งจ่ายฯ จ านวน 3 ฉบับ เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งค าสั่งจ่ายฯ ให้
เทศบาลต าบลจริมทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ังวันเดือนปีและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ านาญต่อไป 
(ระยะเวลา ภายใน 21 วัน) 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.1)  (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
2. แบบรายรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
3. ส าเนาค าสั่งบรรจ/ุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหรือหนังสือรับรอง
การบรรจุคร้ังแรก (กรณีโอน/ย้ายมาจากส่วนราชการอื่น) 

จ านวน  3  ฉบับ 

4. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณของหน่วยงานตาม ข้อ 16 (10) – 
(12) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

5. ส าเนาใบมรณบัตร จ านวน  3  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท. 2)  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ านาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ านาญพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ท่ีประสบเหตุในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนท าให้ต้องทุพพลภาพและต้องออกจากราชการตาม
มาตรา 36 ถึงมาตรา 39 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
   1.1 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ีท าให้ได้รับอันตรายจนพิการเสียแขนหรือขาหูหนวกทั้งสองข้างตา
บอดหรือได้รับการเจ็บป่วยซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่
สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีกเลยนอกจากจะได้รับบ านาญปกติแล้วให้ได้รับบ านาญพิเศษอีก
ด้วยเว้นแต่การได้รับอันตรายได้รับการเจ็บป่วยหรือถูกประทุษร้ายนั้นเกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 
   1.2 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับบ าเหน็จหรือบ านาญไปแล้วถ้าภายใน 3 ปี 
นับแต่วันท่ีออกจากราชการหากปรากฏว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพโดยปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าการ
เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพดังกล่าวเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในระหว่างท่ีรับราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นก็จะมีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษโดยจ่ายให้นับแต่วันขอโดยถ้ารับบ านาญไปแล้วก็ให้
ได้รับบ านาญพิเศษด้วยแต่ถ้าได้รับบ าเหน็จไปแล้วให้จ่ายเฉพาะบ านาญพิเศษ 
   1.3 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการเจ็บป่วยทุพพลภาพเนื่องจากต้องไป
ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกต าบลท่ีตั้งส านักงานประจ าหรือต้องไปปฏิบัติราชการในท้องท่ี
กันดารท่ีจะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งท้องท่ีนั้นได้ก าหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกาและข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเกิดเจ็บป่วยทุพพลภาพดังเช่น ข้อ 1.1 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
บ านาญพิเศษ 
   1.4 บ านาญพิเศษขั้นต่ าผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายใดหากได้รับรวมกับ
บ านาญปกติ (ถ้าม)ี แล้วได้รับไม่ถึงเดือน 15,000 บาท ให้ได้รับบ านาญพิเศษเพิ่มจนครบ 
15,000 บาท 
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   1.5 ผู้มีสิทธิจะได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นรับบ าเหน็จ
พิเศษแทนได้เป็นจ านวนเท่ากับบ านาญพิเศษ 60 เดือน โดยมีแนวทางปฏิบัติปรากฏตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/3 924 
 ลงวันท่ี 3  เมษายน 2556   
  2 . กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืน
ค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  3 . พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  4 . ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

หมายเหตุ :  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ทายาทหรือผู้มิสิทธิตามมาตรา 43 วรรคห้า ย่ืนค าขอรับ
บ านาญพิเศษพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลต าบลจริมโดย
เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกวันเดือนปีท่ีได้รับเรื่องตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

2. เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลจริมรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาและจัดส่งเรื่องให้จังหวัดเพื่อ
ด าเนินการออกค าส่ังจ่าย 
(ระยะเวลา ภายใน 15 วัน) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

3. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริมและจัดท าค าสั่งจ่ายฯ จ านวน 3 ฉบับ เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งค าสั่งจ่ายฯ ให้

 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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เทศบาลต าบลจริมทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ังวันเดือนปีและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ านาญต่อไป 
(ระยะเวลา ภายใน 21 วัน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.1)  (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
2. แบบรายรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
3. ส าเนาค าสั่งบรรจ/ุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหรือหนังสือรับรอง
การบรรจุคร้ังแรก (กรณีโอน/ย้ายมาจากส่วนราชการอื่น) 

จ านวน  3  ฉบับ 

4. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณของหน่วยงานตาม ข้อ 16 (10) – 
(12) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

5. ส าเนาใบมรณบัตร จ านวน  3  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จปกติของลูกจ้างประจ าเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่
ลูกจ้างประจ าท่ีออกจากงานโดยต้องมีระยะเวลาท างานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์เมือพ้นหรือออก
จากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีท างานเป็นลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2. กรณีบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติโดยมีเวลาท างานตั้งแต่ 
25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะขอรับบ าเหน็จรายเดือนแทนบ าเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่
วันท่ีลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  5. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจ าด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิย่ืนเร่ืองขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จ
รายเดือนพร้อมเอกสารต่องานการเจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาล
ต าบลจริมและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 
หมายเหตุ : กรณีสังกัดเทศบาลต าบลจริม 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

2. การพิจารณา 
บุคลากรได้ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา  
(ระยะเวลา 6 วัน) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

3. การพิจารณา 
นายกเทศมนตรีต าบลจริมหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาส่ัง
จ่ายเงินบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนโดยแจ้งและเบิก
จ่ายเงินดังกล่าวให้ลูกจ้างประจ าต่อไป 
(ระยะเวลา ภายใน 8 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15  วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างท่ี
หน่วยงานต้นสังกัด) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
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2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

****************************** 
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือ
ลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
อันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที)่ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวท่ีได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตาม
หน้าท่ีถึงแก่ความตายก่อนได้รับบ าเหน็จพิเศษให้จ่ายบ านาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมาดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม 
   2. กรณีทายาทลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับท้ังบ าเหน็จพิเศษตาม
ระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานอ่ืนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 
   3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
4.กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  5. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
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  6. ระยะเวลาการให้บริการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่อ
เจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาลต าบลจริมและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาลต าบล 
จริม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม   
รวบรวมหลักฐานเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
(ระยะเวลา 6 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
นายกเทศมนตรีต าบลจริมพิจารณาส่ังจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษ
จะแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่ทายาทต่อไป 
หมายเหต ุ: หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
(ระยะเวลา 8 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้าง (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างท่ีส านักปลัดเทศบาล
ต าบลจริม 

จ านวน 1 ฉบับ 

2. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
(เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เทศบาลต าบลจริม 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ใบมรณบัตร (เอกสารฉบับส าเนา) จ านวน  1 ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ  
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งก าหนด) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายคร้ังเดียวให้แก่
ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวท่ีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าท่ีซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่า
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อีกเลยนอกจากจะได้บ าเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบ าเหน็จพิเศษอีกด้วยเว้น
แต่อันตรายท่ีได้รับหรือการเจ็บป่วยเกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของ
ตนเอง 
  2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ  
  3. กรณีหากลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับท้ังบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามหน้าท่ีมนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
ทดแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไป
ปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 
  4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  6. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิย่ืนเร่ืองขอรับบ าเหน็จ
พิเศษพร้อมเอกสารต่อส านักปลัดเทศบาลต าบลจริมและ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของเทศบาลต าบลจริมจะตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเทศบาลต าบลจริม   
จะตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา (ระยะเวลา 6 วัน) 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
นายกเทศมนตรีต าบลจริมพิจารณาส่ังจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษโดย
จะแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวต่อไป (ระยะเวลา 8 วัน) 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลาจัง หวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างท่ีเทศบาลต าบล 
จริม 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบรับรองของแพทย์ท่ีทางราชการรับรองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ (เอกสาร
ฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่
ลูกจ้างประจ าท่ีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระท าตามหน้าท่ีซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อีกเลย 
  2. ลุกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้
โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันท่ีลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
  3. องค์การบริการส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ท่ียื่นค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  5. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย  
  6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิย่ืนเร่ืองขอรับ
บ าเหน็จพิเศษรายเดือนพร้อมเอกสารต่อส านักปลัดเทศบาล
ต าบลจริมและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
หลักฐาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 
2. การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเทศบาลต าบลจริม   
จะตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา (ระยะเวลา 6 วัน) 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา นายกเทศมนตรีต าบลจริมพิจารณาส่ังจ่ายเงิน
บ าเหน็จพิเศษรายเดือนโดยจะแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
ให้แก่ ลูกจ้างประจ าต่อไป (ระยะเวลา 8 วัน) 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลาจัง หวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15  วัน 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างท่ีเทศบาลต าบลจริม 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบรับรองของแพทย์ท่ีทางราชการรับรองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
(เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม – 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จ
รายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ทายาทของ
ลูกจ้างประจ าท่ีรับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย 
  2. การจ่ายบ าเหน็จตกทอดจ่ายเป็นจ านวน 15 เท่าของบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จ
พิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี 
  3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามท่ีลูกจ้างประจ าของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คนให้
ก าหนดส่วนให้ชัดเจนกรณีมิได้ก าหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนท่ีเท่ากันตาม
วิธีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าของราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.5/ว 4061 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555  
  4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องการบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  6. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาททายาทหรือผู้มีสิทธิย่ืนเร่ืองขอรับบ าเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อเทศบาลต าบลจริมและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลจริม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม   
รวบรวมหลักฐานเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
(ระยะเวลา 6 วัน)  

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
นายกเทศมนตรีต าบลจริมพิจารณาส่ังจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด
โดยจะแจ้งจะแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่ทายาทต่อไป 
 หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
(ระยะเวลา 8 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลาจัง หวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าท่ีส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลจริม 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เทศบาลต าบลจริม 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
(เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด 

จ านวน  1 ฉบับ 

3. ใบมรณบัตร (เอกสารฉบับส าเนา) จ านวน  1 ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
  - ไม่เสียค่าธรรมเนียม -  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า 
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด)  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพของข้าราชการบ านาญ 
ส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จด ารงชีพเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบ านาญหรือผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพลภาพเพื่อช่วยให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสมและ
พอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจโดยมีสิทธิขอรับในอัตราและวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมายแต่ต้องไม่เกิน 
15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 400,000 บาท 
  2. การใช้สิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีมีอายุไม่ครบ 65 ปีบริบูรณ์จะขอรับบ าเหน็จ
ด ารงชีพพร้อมบ านาญได้ไม่เกิน 200,000 บาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปมีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกิน 400,000 บาท โดยหากได้ใช้สิทธิขอรับไปก่อนแล้ว 
200,000 บาทให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนท่ียังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้นแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 
400,000 บาทโดยยื่นขอรับได้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 
  3. กรณีผู้รับบ านาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่า
กระท าความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการจะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้เมื่อกรณีคดีถึง
ท่ีสุดและมีสิทธิบ านาญ 
  4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้
รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  5. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  6. ระยะเวลาการให้บริการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่นยื่นค าขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลต าบลจริมเจ้าหน้าท่ีรับบ านาญ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลจริม (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลจริมท่ีรับบ านาญราบรวมเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาจัดส่งเร่ืองให้จังหวัด
เพื่อด าเนินการออกค าส่ังจ่ายฯ 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีรับเรื่อง 
2.หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริมและจัดท าค าสั่งจ่ายฯจ านวน 3 ฉบับเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติและจังหวัดส่งค าส่ังจ่ายฯ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้มีสิทธิทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ัง วันเดือนปีและ
ด าเนินการเบิกจ่ายบ าเหน็จให้ต่อไป 
หมายเหตุ :  1.ระยะเวลา : ภายใน 21 วันนับจากวันท่ี
ส านักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเรื่อง 
2.หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะเวลา 21 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ (บ.ท.16) หรือหนังสือรับรองและขอรับบ าเหน็จ
ด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (บ.ท.18)  
(เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 



153 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 

หมายเหตุ : ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จด ารงชีพท่ีส านักปลัดเทศบาล 
2. ทะเบียนบ้าน (เฉพาะกรณียื่นแบบ บ.ท. 18)  (เอกสารฉบับส าเนา) จ านวน  3  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบรับบ าเหน็จด ารงชีพ (บ.ท.16) , หนังสือรับรองและขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุ
ตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (บ.ท.18) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

 
**************************** 
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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญปกติของข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จหรือบ านาญปกติเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่รับราชการครบ 1 ปีบริบูรณ์โดยเมื่อออกจากราชการด้วยเหตุตามความใน
มาตรา 12 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2500 คือเหตุทดแทนเหตุทุพลภาพเหตุสูงอายุและเหตุรับราชการนามโดยกรณีมีเวลาราชการ
(รวมทวีคูณ)ตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิได้รับบ านาญปกติ 
  2. กรณีลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจไม่เข้าเหตุ 4 เหตุดังกล่าวจะต้องมีเวลา
ราชการ(รวมทวีคูณ) ครบ 10 ปีบริบูรณ์แล้วจึงจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
  3. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุสามารถยื่นขอรับ
บ าเหน็จหรือบ านาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 5เดือนก่อนเกษียณอาย ุ
  4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  5. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
หมายเหตุ : จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้มีสิทธิย่ืนเร่ืองขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญโดยเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลจริมจะบันทึกวันเดือนปีที่รับเรื่องตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของเทศบาลต าบลจริม  รวบรวมหลักฐาน
เอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาจัดส่งเร่ืองให้จังหวัด
เพื่อด าเนินการออกค าส่ังจ่ายฯ 
หมายเหตุ : ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีรับเรื่อง 
หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริม และจักท าค าสั่งจ่ายฯจ านวน 3 ฉบับเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งค าสั่งจ่ายฯให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ังวันเดือนปีและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จหรือบ านาญให้ต่อไป 
หมายเหต:ุ 1.ระยะเวลา : ภายใน 21 วันนับจากวันท่ีส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้รับเรื่อง 
2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะเวลา 21 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ(แบบ บ.ท.1) (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบบ าเหน็จหรือบ านาญท่ีส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม 

จ านวน  3  ฉบับ 

2. แบบรายการรับเงินเดือน(แบบ บ.ท.2) (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดท า 

จ านวน  3  ฉบับ 

3. ค าส่ังบรรจุและแต่งตั้งหรืหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก (กรณีโอน/ย้ายมา
จากส่วนราชการอื่น) (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด 

จ านวน  3  ฉบับ 

3. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณของหน่วยงานตามข้อ 16 (10) – 
(12) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (ถ้ามี) (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : รับรองโดยหน่วยงานตามข้อ 16 (10) –(12) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 

จ านวน  3  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1) , แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  ผู้ท่ีจะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้าจะต้องขอรับอนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและให้มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตว่าด้วยเวลาสถานท่ีและเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดนั้นโดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้
กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาลวัดหรือสถานท่ีบ าเพ็ญศาสนกิจและทางแยกที่มีการสัญจรไปมา
คับคั่งอยู่เป็นปกติและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียน
ระหว่างท าการสอนศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณาผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตจะต้องยื่นค า
ร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องท่ีก่อนมาด าเนินการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประสงค์
จะใช้เคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนมาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าขอ 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องเสนอความเห็นตามล าดับชั้นจนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบอนุญาต 
(ระยะเวลา 20 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีลงนามในใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียงช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต 
(ระยะเวลา 30 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม  1  ชั่วโมง  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
(เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ และเอกสารฉบับส าเนา 3 ฉบับ) 

- 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล  
(เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ และเอกสารฉบับส าเนา 3 ฉบับ) 
หมายเหตุ : (พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 

- 

3. หนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมา
ยื่นค าขอด้วยตนเอง) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ (เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ และเอกสารฉบับส าเนา 3 ฉบับ)  

- 

4. แบบค าร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ท่ีเจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องท่ีแสดงความ
คิดเห็นแล้ว (เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ และเอกสารฉบับส าเนา 3 ฉบับ) 

- 

5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียง (เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ และ
เอกสารฉบับส าเนา 3 ฉบับ) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
1. โฆษณากิจการท่ีไม่เป็นไปในท านองการค้า    ค่าธรรมเนียม  10  บาท  
2. โฆษณาท่ีเป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคลื่อนท่ี)  ค่าธรรมเนียม  60  บาท  
3. โฆษณาท่ีเป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าท่ี)  ค่าธรรมเนียม  75  บาท  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพานิช (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 1. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเร่ิม
ประกอบกิจการ (มาตรา 11 ) 
 2. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 3.ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)หรือหนังสือมอบอ านาจาสามารถขอได้จาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท า
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอ
จะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น
หลักฐาน 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(ระยะเวลา  30  นาที) 
 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 



161 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(ระยะเวลา  5  นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

3. การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดท าใบส าคัญการจะทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร) 
(ระยะเวลา  15  นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา  10  นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  60นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของกรรมสิทธ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน  
(เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธ์อย่างอื่นท่ีผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
(เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. แผนที่แสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์กิจและสถานท่ีส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

7. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (เอกสารฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

9. ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้า จ านวน  1  ฉบับ 
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ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ของสินค้าท่ีขายหรือให้เช่าหรือส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก
วีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง) 
10. หนังสือชื้อแจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวน
เงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ (เอกสารฉบับ
จริง) 
หมายเหตุ : (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับด้วยอัญมณ)ี 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค าขอละ  50  บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร ชุดละ  30  บาท 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
คู่มือการกรอก 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://regcom.dbd.go.th/mainweb/  

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

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
http://regcom.dbd.go.th/mainweb/
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งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13 ) 
  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 
  3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน(แบบทพ.)หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท า
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น
หลักฐาน 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล (ระยะเวลา  30  นาที)  

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา  5  นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

http://www.dbd.go.th/
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3. การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(ระยะเวลา  15  นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา  10  นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  60  นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

4. (ต้นฉบับ)หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรอง 
อย่างน้อย 1 คน (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าของบ้าน) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. แผนที่แสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

7. หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี)พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (เอกสารฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 
8. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

9. ใบทะเบียนพาณิชย์ (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียม ครั้งละ  20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร ชุดละ  30  บาท 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
คู่มือการกรอก 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 

 
****************************** 
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งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม 
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมา ได้เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมด
โดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะ
หมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชกิจต่อเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 
  2. กรณีประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้ายตนเอง
เช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภรรยาบิดามารดาหรือ
บุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีประกอบ
พาณิชยกิจไม่สามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นเช่นใบรณบัตรค าส่ังศาลเป็นต้น 
  3. ผู้ประกอบพาณิชยฺกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือ
จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
  4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย(แล้วแต่กรณ)ีเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเขียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
  5. ให้แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th  
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท า
บนทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มโดยผู้ย่ืนค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้น
จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจเอกสาร/แจ้งผล (ระยะเวลา 30 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 5 นาที)  

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

3. การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(ระยะเวลา 15 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  60 นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชกิจหรือทายาทท่ียื่นค าขอ
แทนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ใบทะเบียนพาณิชย์ (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาท
ท่ียื่นค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
ซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี)พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (เอกสารฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)   20  บาท  
2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)    30  บาท  

รวม    50  บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
คู่มือการกรอก 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

****************************** 
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งานที่ให้บริการ การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535เป็นโรงงานท่ีตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
 ท่ีตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมายอื่นท่ีก าหนดห้ามตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 2 
หมายเหตุ**  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืน
ขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดผู้ขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา   
**พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
**ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว   
**ท้ังนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ยื่นใบแจ้ง (แบบ ร.ง.1)
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
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2. การพิจารณา 
กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเมื่อได้รับใบแจ้ง
และพิจารณาว่าเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 แล้วด าเนินการออกใบรับ
แจ้ง (ร.ง.2) 
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้ท าหนังสือไม่รับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
กรณี 1 สามารถรับแจ้งได้พนักงานเจ้าหน้าท่ีลงนามในใบรับแจ้ง
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ร.ง.2)และเรียนเก็บ
ค่าธรรมเนียมปีก่อนส่งมอบใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 
2 และแจ้งผลการพิจารณา 
(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  1  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ร.ง.1)  
(เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : มีการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบหรือผู้รับมอบอ านาจทุกหน้าห้าม
ถ่ายส าเนาลายมือชื่อ 

จ านวน  2  ฉบับ 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวน  2  ฉบับ 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)ของ
ผู้แทนนิติบุคคล มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า) 

จ านวน  2  ฉบับ 

4. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ :  และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)ของ
ผู้ประกอบการมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) 

จ านวน  2  ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจ (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : พร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 
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6. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

7. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

8. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

9. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

10. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของพยาน 2 คน 

จ านวน  2  ฉบับ 

11. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุก
หน้า (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีอยู่ในเขตควบคุมอาคาร 

จ านวน  2  ฉบับ 

12. แบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงานมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า (เอกสารฉบับ
ส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร 

จ านวน  2  ฉบับ 

13. เอกสารการตรวจสอบรับรองความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคารจากผู้ประประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีเป็นอาคารท่ีไม่ได้สร้างใหม่หรืออาคารท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างเป็นโรงงาน 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

14. แผนที่แสดงบริเวณท่ีตั้งโรงงาน (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

15. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานมีการลงนามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
(เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

16. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนมีการลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุก
หน้า (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

17. แผนผังแสดงการติดตั้งเคร่ืองจักรขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนพร้อม
รายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวน  2  ฉบับ 

18. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดท่ีเกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่น้ าเสียอากาศเสียและมลพิษอื่นๆมีการลงนามรับรองโดยผู้

จ านวน  2  ฉบับ 
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
19. รายละเอียดชนิดวิธีการก าจัดจัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญความ
เสียหายอันตรายและการควบคุมกากอุตสาหกรรมมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวน  2  ฉบับ 

20. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนด 

จ านวน  2  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าธรรมเนียม – 
1. ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5   ค่าธรรมเนียม  150  บาท  
2. ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20  ค่าธรรมเนียม  300  บาท  
3. ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50  ค่าธรรมเนียม  450  บาท  
4. ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100  ค่าธรรมเนียม  900  บาท  
5. ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200  ค่าธรรมเนียม  1,500  บาท  
6. ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300    ค่าธรรมเนียม            2 ,100  บาท 
7. ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400    ค่าธรรมเนียม            2 ,700  บาท 
8. ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500    ค่าธรรมเนียม            3 ,600  บาท 
9. ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600   ค่าธรรมเนียม           4 ,500   บาท                               
10. ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700 ค่าธรรมเนียม           5 ,400  บาท 
11. ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800  ค่าธรรมเนียม  6,600  บาท  
12. ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 ค่าธรรมเนียม  7,800  บาท  
13. ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000 ค่าธรรมเนียม  9,000  บาท  
14. ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000 ค่าธรรมเนียม  10,500  บาท  
15. ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000 ค่าธรรมเนียม  12,000  บาท  
16. ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000 ค่าธรรมเนียม            13,500  บาท  
17. ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000   ค่าธรรมเนียม            15,000  บาท 
18. ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000 ค่าธรรมเนียม            16,500  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
19. ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป  ค่าธรรมเนียม           18,000  บาท  
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 66-(02)-202-400, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email : pr@diw.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (รง.1) 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5
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งานที่ให้บริการ การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกิน
กว่าหน่ึงปี (ส่วนภูมิภาค) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535และเป็นกิจการหลังจากแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  
  เป็นโรงงานท่ีตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม  
  มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน  
  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 
- พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับแจ้งและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 
- พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงและความพร้อมในการ
ประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 หากพบว่าไม่ถูกต้องจะมี
ค าส่ังให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมีค าส่ังเป็น
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การการลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม  23 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (-ของผู้ขออนุญาต/ผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
-ของผู้ขอมอบอ านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ -ของพยาน 2 คน –ของเจ้าของที่ดินกรณี
ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า) 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. หนังสือเดินทาง (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว 
-มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 

จ านวน  3 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (-ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ียื่นค าขอและลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองทุกหน้า 
-โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการโรงงาน  
(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : กรณีไม่อาจมอบฉบับจริงได้ต้องเอาฉบับจริงมาให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและมอบส าเนาท่ีมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุก
หน้า 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. ใบแจ้งทั่วไป (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) กรณีเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 หรือใบ
รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) กรณีเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 (เอกสาร
ฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
1.ไม่ใช้เคร่ืองจักร         150  บาท  
2.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  0   แรงม้าแต่ไม่ถึง  5   แรงม้าค่าธรรมเนียม  150 บาท  
3.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  5   แรงม้าแต่ไม่ถึง  20  แรงม้าค่าธรรมเนียม   300  บาท  
4.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  20   แรงม้าแต่ไม่ถึง  50   แรงม้าค่าธรรมเนียม   450  บาท  
5.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  50   แรงม้าแต่ไม่ถึง  100 แรงม้าค่าธรรมเนียม   900  บาท  
6.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  100  แรงม้าแต่ไม่ถึง  200  แรงม้าค่าธรรมเนียม   1,500  บาท  
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7.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  200  แรงม้าแต่ไม่ถึง  300  แรงม้าค่าธรรมเนียม   2,100  บาท  
8.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  300  แรงม้าแต่ไม่ถึง  400  แรงม้าค่าธรรมเนียม   2,700  บาท  
9.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  400  แรงม้าแต่ไม่ถึง  500  แรงม้าค่าธรรมเนียม   3,600  บาท  
10.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  5,00  แรงม้าแต่ไม่ถึง  600  แรงม้าค่าธรรมเนียม  4,500 บาท  
11.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  600  แรงม้าแต่ไม่ถึง  700  แรงม้าค่าธรรมเนียม   5,400 บาท  
12.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  700  แรงม้าแต่ไม่ถึง  800  แรงม้าค่าธรรมเนียม   6,600 บาท  
13.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  800  แรงม้าแต่ไม่ถึง  900  แรงม้าค่าธรรมเนียม   7,800 บาท  
14.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  900  แรงม้าแต่ไม่ถึง  1,000  แรงม้าค่าธรรมเนียม  9,000 บาท  
15.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่  1,000 แรงม้าแต่ไม่ถึง  2,000 แรงม้าค่าธรรมเนียม 10,500 บาท  
16.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 2,000  แรงม้าแต่ไม่ถึง  3,000 แรงม้าค่าธรรมเนียม  12,000 บาท  
17.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 3,000  แรงม้าแต่ไม่ถึง  4,000 แรงม้าค่าธรรมเนียม  13,500 บาท  
18.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 4,000  แรงม้าแต่ไม่ถึง  5,000 แรงม้าค่าธรรมเนียม  15,000 บาท  
19.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 5,000 แรงม้าแต่ไม่ถึง  6,000 แรงม้าค่าธรรมเนียม   16,500 บาท  
20.ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 6,000  แรงม้าขึ้นไป            แรงม้าค่าธรรมเนียม   18,000 บาท  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 6060  
Email : inspector_ops@industry.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. ใบแจ้งทั่วไป 
2. หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก  
 

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

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี  
(ส่วนภูมิภาค) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ท่ีได้หยุดด าเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่า 1 ปี  
  มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน  
  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบภายใน 7 วันนับแต่วันพ้นก าหนด 1 ปี  
  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาระยะเวลาการแจ้งตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและจัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานพร้อมท้ัง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ล าดับที่ 7 (ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การการลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาลงนามในใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานล าดับท่ี 7 และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ (ระยะเวลา 7 วัน)  

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  23 วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (-ของผู้ขออนุญาต/ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
-ของผู้ขอมอบอ านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ -ของพยาน 2 คน –ของเจ้าของที่ดินกรณี
ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า) 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. หนังสือเดินทาง (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว 
-มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้อนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
- มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

จ านวน  1 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (-ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ียื่นค าขอและลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองทุกหน้า 
-โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการโรงงาน  
(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (กรณีไม่อาจมอบฉบับจริงได้ต้องเอาฉบับจริงมาให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและมอบส าเนาท่ีมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุก
หน้า) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. ใบแจ้งทั่วไป (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) กรณีเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 หรือใบ
รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) กรณีเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 (เอกสาร
ฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 6060  
Email : inspector_ops@industry.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. ใบแจ้งทั่วไป 
2. หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก  
 

****************************** 
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งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  ตามท่ีพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ี
ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องท่ีใช้เพื่อการประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
  2. แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  
  3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม  
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย (ภ.ป.3) 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา) 
  6. กรณีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน) ต้องช าร าภาษีและเงินเพิ่ม 
  7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสัย
ภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป.5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
  8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยาเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
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ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค า
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายไว้ในคู่มือประชาชน 
  11. หน่วยงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลา 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกป)ี 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลา (ภายใน 30 วันนับจากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 30 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
เจ้าของป้ายช าระภาษี 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลา (ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด)) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  46 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
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เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (เอกสารฉบับ
จริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

3. แผนผังสถานท่ีตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีท่ีติดตั้งหรือ
แสดง (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1 ฉบับ 

4. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้า ส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและ
ส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

6. ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับส าเนา)  จ านวน  1  ฉบับ 
7. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) (เอกสารฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  
2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

****************************** 
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งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างๆ
อ่ืนน้ันโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดงัน้ี 
  1.องค์กรปกครองส่านท้องถิ่น(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
  2.แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  
  3.เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์  
  4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมิน
ภาษีภ.ร.ด.8) 
  5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี(เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา) 
  6.เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับการประเมินกรณีท่ี
เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
  7.กรณีท่ีผู้รับประเมิน(เจ้าของทรัพย์สิน)ไม้พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของ
ทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
  8.กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
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  9.พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่ไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  10.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค า
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2)เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
หมายเหตุ : 1 ระยะเวลา 1 วันนับแต่วันผู้รับบริการมาย่ืนค าขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันท่ียื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม)) 
(ระยะเวลา 30 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  31  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (เอกสารฉบับ
จริงและส าเนา) 
 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 
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3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนาเช่นโฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาชื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ (เอกสารฉบับจริงและ
ส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

4. หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อม
ส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
(เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)  
2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

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

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าท่ีในการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้ 
  1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  
    1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู้ท่ีเป็นเจ้าของที่ดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมี
การตีราคาปานกลางท่ีดิน 
     (1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อม
ด้วยหลักฐานท่ีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปาน
กลางของท่ีดิน 
     (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการ
ประเมินให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายใน
เดือนมีนาคม 
    (3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุก
ปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วัน
ได้รับแจ้งการประเมิน 
    1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
    (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภทบ.5 หรือ ภทบ.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วย
หลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
     (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  
     (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
    1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การ
ลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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     (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
     (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  
     (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
  1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลด
หย่อยเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
     (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภทท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
     (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  
     (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
     (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดินให้ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป ี
  2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่น
อุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ี
ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจากว่าผู้ยื่นค า
ขอจะด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
6.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือ 
ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
หมายเหต ุ: (กองคลังเทศบาลต าบลจริม) 

 เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษี
ให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
หมายเหตุ : (กองคลังเทศบาลต าบลจริม) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  31  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  

1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  

1  ฉบับ 
3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินเช่นโฉนดที่ดิน ,น.ส 3 (เอกสารฉบับจริงและ
ส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจ (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อน (เอกสารฉบับ
จริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. หน่วยงานภาษีบ ารุงท้องท่ีกรมการปกครอง (กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต 
กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ 02-629-8306-14 ต่อ 503))  
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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กองช่าง 
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งานที่ให้บริการ การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  เป็นโรงงานท่ีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรและเป็นเหตุให้เกิดกรณีรวมท้ัง
ต้องแจ้งภายในเวลาดังต่อไปนี้ 
  1. กรณีเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแล้ว
ยังไม่สามารถท างานได้ให้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่วันตายหรือวันครบก าหนด 72 ชั่วโมง 
  2. เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดด าเนินงานเกินกว่า 7 วันให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบภายใน 10 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
  3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการหลักฐานประกอบ (ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบโรงงานและ
เครื่องจักรพร้อมท้ังจะพิจารณาสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมายสมหรือส่ังให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข
โรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามแต่กรณี (ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การการลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายกเทศมนตรีต าบลจริมพิจารณาลงนามค าส่ังและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จ (ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  3 วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : - ของผู้ขออนุญาต/ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
- ของผู้ขอมอบอ านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ  
- ของพยาน 2 คน 
- ของเจ้าของที่ดินกรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินมีการลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า  

จ านวน  1  ฉบับ 

2. หนังสือเดินทาง (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : - กรณีขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว 
- มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 

จ านวน  1 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : -ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ียื่นค าขอและลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองทุกหน้า 
- โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการโรงงาน  
(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : กรณีไม่อาจมอบฉบับจริงได้ต้องเอาฉบับจริงมาให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและมอบส าเนาท่ีมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุก
หน้า 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. ใบแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 

 
 
 
 
 
 
 



193 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 6060  
Email : inspector_ops@industry.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. ใบแจ้งทั่วไป 
2. หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/


194 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  เป็นโรงงานท่ีได้รับค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการ
ชั่วคราว 
 ต้องแจ้งเป็นหนังสือว่าได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา 
 หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
         ** พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน
จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความ
บกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
         ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                                         
   ** ท้ังนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบ
กิจการ 
  - กรณีพบว่าปฏิบัติตามค าสั่งจะมีค าสั่งเป็นหนังสืออนุญาตให้
เปิดประกอบกิจการโรงงาน 
  - กรณีพบว่าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งจะด าเนินการตามกฎหมายหรือ
ค าส่ังปิดโรงงาน  
(ระยะเวลา 22 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. หนังสือจากผู้ประกอบกิจการแจ้งความประสงค์จะเปิดการประกอบกิจการมี
การลงลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

2. เอกสารแสดงผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือได้ปฏิบัติถูกต้องตามค าสั่ง
เรียบร้อยแล้วมีการลงลายมือชื่อผู้รัยใบอนุญาต (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

3. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา
ในกรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตั้งในเขตกรุงเทพ (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : - ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  3  ฉบับ 

5. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว (ของผู้แทน
นิติบุคคล) มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุก
หน้า 

จ านวน  3  ฉบับ 

6. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว (ของผู้ขอ
อนุญาต) มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  3  ฉบับ 

7. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า  (เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับและส าเนา 
2 ฉบับ) 

- 

8. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 

9. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 
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10. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทาง กรณีบุคคลต่างด้าว ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 

11. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 

12. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของพยาน 2 คน 

จ านวน 3 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. กรมโรงงานอุตสาหกีท 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email : pr@diw.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

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

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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กองการศึกษา 
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งานที่ให้บริการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลจริม ระหว่างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี 

เปิดบริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมี
ความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่
สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะ 
มาด าเนินการก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ 
  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
   2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเล้ียงดูหรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อ
การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
       1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมา
ด าเนินการก็ได้ 
       2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการ
สงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนหรือเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายท่ีอยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่ง
ระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม ่
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกรสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
หมายเหต ุ: 1. ระยะเวลา 45 นาที 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 
หมายเหต ุ: 1. ระยะเวลา 15 นาที 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ท่ีประสงค์รับการ
สงเคราะห์ 
หมายเหตุ : ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับค าขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. การพิจารณา 
จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 
หมายเหตุ : ระยะเวลาไม่เกิน 2 วันนับจากการออกตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5. การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ : ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันนับจากได้รับค าขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  13  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 
 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 
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2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
(เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1 ฉบับ 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) (เอกสาร
ฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ผ่านธนาคารของผู้รับมอบ
อ านาจ) (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

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

 
 
 
 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลจริม ระหว่างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี 

เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป  ณ ท่ีท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 หลักเกณฑ์ 
  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
   1. มีสัญชาติไทย 
  2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
   3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
  ในการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดง
ความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
  ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดยแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 วิธีการ 
      1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด 
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     2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
     3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงิน
เบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ท่ีประสงค์จ าขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
หมายเหต ุ: 1. ระยะเวลา 20 นาที 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 
หมายเหตุ : ระยะเวลา 10 นาที 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30  นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านธนาคาร) (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

4. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
(กรณียื่นค าขอแทน) (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1 ฉบับ 

5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 
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หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว) (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยพิการ 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลจริม ระหว่างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี 

เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ท่ีจะมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา   
ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 หลักเกณฑ์ 
     1. มีสัญชาติไทย 
     2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
     3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์อย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็น
ประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
  ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
       2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
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 วิธีการ 
      1. ผู้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อม
เอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
      2.  กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
นี้แล้ว 
      3. กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
หมายเหต ุ: 1. ระยะเวลา 20 นาที 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 
หมายเหตุ : ระยะเวลา 10 นาที 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองการศึกษาเทศบาลต าบลจริม 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30  นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อม
ส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 
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4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน 1 ฉบับ 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) (เอกสาร
ฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/
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