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องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 

 

 

  

  ดวงตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เป็นรูปวงกลม
ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 5 ซม. โดยมีพระบรมธาตุหริภุญชัย มีสัตถบัญชร (ระเบียงหอก 
ซึ่งเป็นรั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ช้ัน ฉัตรประจ าสี่มุม อยู่ด้านหลัง มีรูปครุฑอยู่ตรงกลาง 
มีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ อยู่สองข้างยอดพระเจดีย์ มีตัวอักษรเขียนว่าองค์การบริหาร  
ส่วนจงัหวัดล าพูน อยู่ด้านล่างแต่ละส่วนของสัญลักษณ์มีความหมาย ดังน้ี 

   พระบรมธาตุหริภุญชัย พระธาตุหริภุญชัย เป็นโบราณสถานส าคัญของ
นครหริภุญชัย ท่ีพญาอาทิตยราชเป็นผู้สถาปนาขึ้นราวพุทธศวรรษท่ี 17 เพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ อันมีธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อย
อีกเต็มบาตรหนึ่ง ภายในเป็นแท่น ส าหรับประดิษฐานพระโกศที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ 
พระธาตุเจ้าหริภุญชัยเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวล าพูนและชาวเมืองเหนือมาแต่
โบราณกาล ตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นพระธาตุ ประจ าปีเกิดปีระกา- ครุฑ หมายถึง เป็นตรา
สัญลักษณ์ของหน่วยราชการไทย- ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นลวดลายไทยอันแสดงถึง
วัฒนธรรมของชาวล้านนาที่มีมาแต่โบราณ ความหมายของตราสัญลักษณ์ (ภาพรวม) 

  ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ของล้านนาที่มีเอกลักษณ์
และความรุ่งโรจน์ทางด้านพระพุทธศาสนา โดยมีพระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นสัญลักษณ์
ส าคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวจังหวัดล าพูน เป็นเจดีย์จ านวน 8 องค์ 
ที่มีอายุเกิน 1,000 ปี ของประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจึงได้อัญเชิญรูป
พระธาตุหริภุญชัย เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน





  

  

 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (คนที่ 1) 

รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัด (คนที่ 2) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(นักบริหารงานพัฒนาทอ้งถิ่น) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

(นักบริหารงานพัฒนาทอ้งถิ่น) 

 
ส านักปลัด 

อบจ.  
 

 
กองกิจการ
สภา อบจ.  

 

 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม   

 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

 

 

กองช่าง 
 
 

 

กองคลัง 
 
 
 

กองแผนและ
งบประมาณ 

 
 

(นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

 

 
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

 
(นักบริหารงาน

การคลัง) 
 

 
กองการ
เจ้าหน้าที ่

 

 
(นัก

บริหารงาน
การคลัง) 

 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 

 





 
 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการใน อบจ.ให้เป็นไปตามนโยบาย รูปแบบขั้นตอนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแผนการปฏิบัติราชการของ อบจ. 

2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประชุมสภา อบจ. การประชุม

กรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ. การจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา อบจ. หรือกรรมการต่าง ๆของสภา อบจ. 
งานเกี่ยวกับระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับการประชุมการตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา 
อบจ. งานระเบียบการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสภา อบจ. และงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองแผนและงบประมาณ   
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

การจัดแผนพัฒนา อบจ. การประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบจ. 
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีการตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลของอบจ. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

กำรแบ่งอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 

 



 
 

 

4. กองคลัง  
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และเอกสารการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบการทดลองประจ าเดือน ประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบจ. และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5. กองช่าง  

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานแผนงาน 
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล  
การควบคุม การบ ารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย 

6. กองพัสดุและทรัพย์สิน 
  มีหน้าที่รับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ งานซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาพัสดุ งานจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับพัสดุ งานทะเบียนคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  งานควบคุม ตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุ งานจ าหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ ์
งานการอนุญาตในหน่วยงานอื่นใช้ทรัพย์สิน งานอ่ืน  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 

 

7. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   มีหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานนิเทศและประกัน

คุณภาพการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ (กรณีที่ถ่ายโอนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) 
งานประชาสัมพันธ์ งานกิจการโรงเรียนและนักเรียน  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  
งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานระบบสารสนเทศ 
งานวิจัยและประเมินผลการศึกษา งานถ่ายโอนสถานศึกษา  งานการศึกษานอกระบบ 
งานกิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา งานห้องสมุดประชาชน แหล่งเรียนรู้เครือข่าย
ชุมชน งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารทั่วไป  งานธุรการ งานการศึกษา
ตามอัธยาศัยและนอกระบบ งานพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานพัสดุ  
งานการเงินและบัญชี และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

8. กองการเจ้าหน้าที่  
   มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหาร 

งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวางแผนอัตราก าลัง งานศึกษาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างอัตราก าลัง และเสนอแนะนโยบายและ
วางแผนระบบงานบริหารงานบุคคล งานด าเนินการเกี่ยวกับการลา งานฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน งานจัดโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน งานปรับปรุง
อัตราก าลัง งานก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน งานสรรหา การสอบ บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้าย การออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติ งานพิจารณาบ าเหน็จความชอบ  
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานข้อมูลบุคคล งานสวัสดิการ งานประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ งานเกษียณอายุราชการ งานขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ งานวินัยของ อบจ. งานด าเนินการทางวินัย งานเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานจัดท าและรวบรวมแผนงาน 
งบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ  



 
 

และงานบริหารทั่วไปของกอง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
และหนังสือสั่งการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   มีฐานะต่ ากว่ากอง โดยขึ้นตรงต่อปลัด อบจ. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การตรวจบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษางานตรวจสอบทรัพย์สิน
และการหาผลประโยชน์ทรัพย์สินของ อบจ. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค าน า 

  คู่มือส าหรับประชาชน จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เ ง่ือนไข (ถ้ามี ) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน  
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ โดยมีเป้าหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

   ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับ
ประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือส าหรับประชาชนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ หรือผู้อ่าน 
ตลอดจนสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 

 

                                                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
                                                                กันยายน 2561 
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ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 

 

หลักการ :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีอ านาจออกระเบียบตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 ส าหรับการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ต้องเสียค่าบ ารุงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนดังนี้ 
  1. ห้องประชุมใหญ่ วันละ 1,500 บาท 
   2. ห้องประชุมเล็ก/ห้องประชุมบัญชาการยุทธศาสตร์ และห้องประชุม
ศาลาประชาคม วันละ 1,000 บาท 

วิธีการ :   หน่วยงานราชการ องค์กร หรือบุคคลใดประสงค์จะใช้ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ให้ขออนุญาตต่อนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยผ่านหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
ก่อนวันใช้งานไม่น้อยกว่า 7 วัน 

เงื่อนไข :   
1 ผู้ที่ประสงค์ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  

จะต้องดูแลครุภัณฑ์ และระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 
หากมีการเสียหายหรือสูญหายผู้ เ ช่าหรือผู้ ใช้ จะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม  
ให้อยู่ในสภาพเดิม หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดล าพูน 

กำรใช้ห้องประชุมองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 

 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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  2. ผู้เช่าหรือผู้ขอใช้วัสดุครุภัณฑ์ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ซึ่งได้มีการน าไปใช้นอกสถานที่  จะต้องน าส่งและจัดเก็บคืนในสภาพที่ เรียบร้อย  
และบันทึกการรับมอบการส่งมอบให้ถูกต้องทุกครั้ง หากวัสดุสิ่งของที่เช่าหรือขอใช้ 
ไม่ครบหรือขาดหายไป หรือครบแล้วแต่ช ารุดบกพร่อง ผู้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือ
ชดใช้ความเสียหายหรือสูญหาย 

  3. การให้เช่าหรือขอใช้ห้องประชุม ตลอดจนบรรดาเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ประจ าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ถึงแม้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
จะอนุญาตให้เช่าหรือใช้ห้องประชุมแล้ว หากมีกรณีจ าเป็นที่ต้องใช้ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ตลอดจนบรรดาเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ประจ าห้องประชุมแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกการให้เช่าหรือใช้ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยที่ผู้เช่าหรือผู้ขอใช้จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 

กรณีค าขอหรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้  :  
กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนาม
บันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น  
ค าขอด า เนินการแก้ ไข/เพิ่ม เติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ ด า เนินการแก้ ไข/เพิ่ม เติม 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

การพิจารณาค าขอ : พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและ 
ยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
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 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 
       เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)   
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 
   ผู้ขอรับบริการยื่นแบบขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ณ ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติจ านวน 2 วันท าการ 
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

  
1. แบบขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาแบบขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจ านวน 1 ฉบับ 
***เอกสารออกโดยส านักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

 
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ค่าธรรมเนยีม 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

สถานที่ใหบ้ริการ 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เลขท่ี 125 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ล าพูน 
51000 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-597260 

เว็บไซต์ www.lamphunpao.go.th 
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- ตวัอยา่งแบบฟอรม์ – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบขอใชห้้องประชมุองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 

 
 
 
 

 
 แบบขอใช้ห้องประชุม 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดล าพูน 
โทร 0-5359-7260 ต่อ 115 โทรสาร 0-5359-7260 

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

1. เรียนนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวัดล าพูน 

ชื่อ...................................................................................หน่วยงาน............................................................................. 
โทรศัพท์ติดตอ่.....................................................มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

  ( ) ห้องประชุมเลก็ 

  ( ) ห้องประชุมใหญ ่

  ( ) ห้องประชุมบัญชาการยุทธศาสตร ์

  ( ) ห้องประชุมศาลาประชาคม 

  เพื่อใช้ส าหรับ......................................... 
จ านวนผู้เขา้ประชมุ..........คน  ในวนัที่.......เดือน................พ.ศ..................ถึง/และวนัที่........... 

เดือน.........พ.ศ............... ตั้งแตเ่วลา............................โดยขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังตอ่ไปนี้ 
  ( ) 1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ      ( ) 6. ผ้าปูโต๊ะ...........ผนื 
  ( ) 2. เก้าอี ้     ตัว   ( ) 7. ขุดรับแขก......ชุด 
  ( ) 3. เครื่องบันทกึเทป   ( ) 8. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์.......ชุด 
  ( ) 4. เครื่องเสียง   ( ) 9. พัดลม...........ตัว 
  ( ) 5. โต๊ะ........ตัว 

  ทั้งนี้ ผูข้อใชจ้ะดูแลการใช้ห้องประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชมุ
องค์การบริหารสว่นจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2549 และยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้จากการใช้ห้องประชุม
ดังกล่าว 

     ลงชื่อ........................................ผู้ขอใช้ 
           (........................................) 
       วันที่..........เดือน........................พ.ศ.......... 



คู่มือส าหรับประชาชน | 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 ตรวจสอบแลว้ 

 ( ) ห้องประชุมว่าง 

 ( ) ห้องประชุมไม่วา่ง เสนอให้ใช้ห้อง.....................แทน 

 ( ) ไม่มีห้องประชุมวา่ง 

 สรุปค่าบริการ 

 1. ค่าธรรมเนียมการใช้หอ้ง (อัตรา  จ านวนชั่วโมง) + ค่าล่วงเวลา = …………………………..บาท 

 2. ค่าอุปกรณ์การใช้ห้องประชุม.........................................................= ...........................บาท 

 3. ค่าบริการอื่น ๆ (ถา้มี) .................................................................. = ...........................บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(.............................................................................)= ...........................บาท 
 

     ลงนาม............................................เจ้าหน้าที่ 
            (                                  ) 
     วันที่..........เดือน........................พ.ศ.......... 
 

3. เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 ( ) เห็นสมควรการอนุมัติการใช้ห้องประชุม 

 ( ) อื่น ๆ..................... 
   

            (                                  ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
  

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

4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพนู 

 ( ) อนุมัติการใช้ห้องประชุม โดยเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ฯ  
 ( ) อนุมัติการใช้ห้องประชุม โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 

     (                                  ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

     วันที่..........เดือน........................พ.ศ.......... 
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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
 

ย้ายภูมิล าเนา : ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญที่ย้ายภูมิล าเนาและ
ประสงค์จะโอนการรับบ านาญจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเดิม ไป

รับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหม่ โดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
เดียวกัน สามารถยื่นเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบ านาญได้ 

        กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง     
       หรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น :  

ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการ : พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับ
ระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

กำรขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงสถำนท่ีรับบ ำนำญของข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถ่ินผู้รับบ ำนำญ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 

หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ  
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ระยะเวลาการให้บริการ : ระยะเวลาการด าเนินการตามคู่มือเริ่มนับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามี 

 
การประสานแจ้ง : เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 
  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 น. - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับ

บ านาญ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง ใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

2. ขัน้ตอนการพจิารณา 
    เจ้าหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหนังสือส าคัญจา่ยเงินบ านาญ 
 

ความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มอืประชาชน 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ครั้งสุดท้าย (แบบ บ.ท. 13) เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้จังหวัด
ด าเนินการ ใช้ระยะเวลา 7 วัน 
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3. ขัน้ตอนการพจิารณา 
 3.1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดส่งให้กับกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ใช้ระยะเวลา 7 วัน 

 3.2 เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
ในหนังสือแจ้งจังหวัดที่จัดส่งเรื่อง และจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  
ที่ขอย้ายมิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม ใช้ระยะเวลา 10 วัน 

 
 (หมายเหตุ : 1) ใช้ระยะเวลาด าเนินการรวม 25 วัน 2) ส่วนงานที่รับผิดชอบคือ 

ส่วนบ าเหน็จ บ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น))  

 

 
1.  ใบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบ านาญฉบับจริง จ านวน   1  ฉบับ 
(หมายเหตุ : ขอรับใบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบ านาญที่หน่วยงานต้นสังกัด) 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  3  รูป 
 

 

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ค่าธรรมเนยีม 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ  ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต 
กทม.   
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 
0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 

หลักการ : ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า 

ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ข้อ 2 
บัญญัติว่า การออกข้อบัญญัติจังหวัดเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสามของค่าเช่าห้องพัก 

วิธีการ  : ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เงื่อนไข : ในการยื่นค าขอแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเรียกเก็บและน าส่ง
ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศก าหนด 

กำรเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรสว่นจังหวัด 
จำกผู้พักในโรงแรม  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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การเปรียบเทียบปรับ : กรณีเมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระค่าปรับตาม
จ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่มีการเปรียบเทียบ  

ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเงินค่าปรับดังกล่าว
ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บทก าหนดโทษ :  
   1. ผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
2. ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
3. ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่ส่งค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
         4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยาน 

หลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่น าส่ง
ค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ก ร ณี ค า ข อห รื อ ร า ย ก า ร เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบ ก า ร พิ จ า ร ณ า 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  : กรณีค าขอหรือรายการเอกสาร

ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอ  
ไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา            
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กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน (ติดต่อด้วยตนเอง) 

 

 
  เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)        

 

 
  ผู้รับบริการสามารถยืนเอกสารด้วยตนเองที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 10 นาที  

 

 

1 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  จ านวน     1  ฉบับ 
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน     1  ฉบับ 

 

 
  ผู้พักในโรงแรมเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละ 2 
ของค่าเช่าห้องพัก 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ค่าธรรมเนยีม 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

สถานที่ใหบ้ริการ 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260 ตอ่ 201-203 

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4  
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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-ตวัอยา่งแบบฟอรม์- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบระเบยีนโรงแรม แบบ อบจ.รร.1 

       แบบ อบจ.รร.1 
 

แบบระเบียนโรงแรม 
 

  เขียนที.่..................... 
วันที.่........เดอืน....................พ.ศ............... 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดโรงแรมต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....................ดังมี
รายการต่อไปนี้ 
 1. ชื่อหรอืย่ีห้อโรงแรม
....................................................................................................................... 
ตั้งอยู่.....................................อ าเภอ................................................จังหวัด........................................................... 
 2. นามเจ้าของ...................................................อายุ..........ปี  สัญชาติ............................................. 
เชื้อชาติ........................อยู่ที่.........................ต าบล...........................อ าเภอ........................จังหวัด........................ 
 3. นามผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม.......................................................................อายุ..................ปี 

สัญชาติ..............................................เชื้อชาติ........................อยู่ที่.........................ต าบล... ........................ 
อ าเภอ........................จังหวัด........................ 
 4. จ านวนห้องพักส าหรับเช่า  จ านวน..........................ห้อง   ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 (1) ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก...............................บาท/วัน   จ านวน....................ห้อง 
 (2) ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก...............................บาท/วัน   จ านวน....................ห้อง 

 (3) ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก...............................บาท/วัน   จ านวน....................ห้อง 

 (4) ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก...............................บาท/วัน   จ านวน....................ห้อง 

 (5) ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก...............................บาท/วัน   จ านวน....................ห้อง 

 (6) ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก...............................บาท/วัน   จ านวน....................ห้อง 
  

 อัตราค่าเช่าห้องพัก ตามรายการข้างต้นนี้ ได้รวมค่าบริการหรือค่าเช่าสิ่งใด ๆ อันติดตั้งประจ า
อยู่ในห้องพักด้วย และขอรับรองว่ารายการอัตราค่าเช่าห้องพักนี้ ตรงความจริงทุกประการ 
 
 

     (........................................................) 
              เจ้าของ/เจ้าส านัก 
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แบบ อบจ.รร.2 

หนังสือรับรองการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น จากผู้พกัในโรงแรม 

 

  วันที.่........เดอืน....................พ.ศ............... 
  ด้วยโรงแรม................................................รับเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรมของโรงแรม.................................................................ไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 1. ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก.....................บาท/วัน    จ านวน...................วัน 

ระหว่างวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................ถึง วันที่..........เดือน................................พ.ศ.................. 
รวมเป็นเงินค่าเช่าห้องพักจ านวน.....................บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จ านวนเงิน............................บาท 

   2. ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก.....................บาท/วัน    จ านวน...................วัน 

ระหว่างวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................ถึง วันที่..........เดือน................................พ.ศ.................. 
รวมเป็นเงินค่าเช่าห้องพักจ านวน.....................บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวั ด  
จ านวนเงิน............................บาท 

 3. ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก.....................บาท/วัน    จ านวน...................วัน 

ระหว่างวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................ถึง วันที่..........เดือน................................พ.ศ.................. 
รวมเป็นเงินค่าเช่าห้องพักจ านวน.....................บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จ านวนเงิน............................บาท 

 4. ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก.....................บาท/วัน    จ านวน...................วัน 

ระหว่างวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................ถึง วันที่..........เดือน................................พ.ศ.................. 
รวมเป็นเงินค่าเช่าห้องพักจ านวน.....................บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จ านวนเงิน............................บาท 

 5. ห้องพักมีอัตราค่าเช่าห้องพัก.....................บาท/วัน    จ านวน...................วัน 

ระหว่างวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................ถึง วันที่..........เดือน................................พ.ศ.................. 
รวมเป็นเงินค่าเช่าห้องพักจ านวน.....................บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จ านวนเงิน............................บาท 
  

 พร้อมหนังสือฉบับนี้โรงแรม........................ได้รับเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท ตามรายการข้างต้นไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรียบร้อยแล้ว  
 

     (ลงชื่อ)..........................................เจ้าหน้าทีโ่รงแรมผู้รบั 

             (                                ) 

2. แบบระเบยีนโรงแรม แบบ อบจ.รร.2 
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โรงแรม................................. 
รายละเอียดบัญชีผู้พักในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารสว่นจงัหวัด 

ประจ าเดอืน.................................................... 
 

    วนัที ่
   เข้าพกั 

ผู้เข้าพัก 
ฃื่อบ้านพัก/ 
ห้องพัก 

ราคา/ห้อง 
จ านวน 
วันทีเ่ข้าพกั 

จ านวนเงนิ 
ค่าธรรมเนียม 
อบจ.จสกผู้พกั 
โรงแรม 3% 
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แบบย่ืนรายการน าส่งเงนิค่าธรรมเนียมบ ารงุองค์การบริหารสว่นจังหวัด  
จากผู้พกัในโรงแรม ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 

แบบ อบจ.รร.3 

ชื่อผู้ทีม่ีหน้าที่น าส่งเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พกัในโรงแรม ตามมาตรา 65  
แห่งพระราชบัญญตัิองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ชื่อหรอืย่ีห้อโรงแรม................................................................ 
.............................................................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่.............ตรอก/ซอย.............................................. 
หมู่ที่...................ถนน.........................ต าบล.......................... 
อ าเภอ......................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท์..................................รหัสไปรษณย์ี......................... 

( ) ย่ืนปกติ   ( ) ย่ืนเพิ่มเติมครั้งที่.................... 

น าส่งประจ าเดอืน............................................ 
ให้ท าเครือ่งหมาย”/” ลงใน  หน้าชื่อเดอืน พ.ศ.......... 
 มกราคม        กุมภาพนัธ์       มีนาคม 
 เมษายน        พฤษภาคม       มิถุนายน 
 กรกฎาคม      สิงหาคม         กันยายน 
 ตุลาคม          พฤศจกิายน     ธันวาคม 

ส าหรบัเจา้พนกังาน 

ส าหรบัใบเสรจ็รบัเงนิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่.............................    เลขที่................................ 
จ านวนเงนิ........................................... บาท 
(                                            ) 
วันที.่.................................................... 
น าเงินส่งค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั จากผู้พักในโรงแรมตามมาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญตัิองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
มีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีผู้พกัและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง 
องค์การบริหารสว่นจังหวัด ที่แนบมพรอ้มนี ้จ านวน......................ราย 
สรุปรายการค่าธรรมเนียมที่น าส่ง บาท สต. 
1. รวมยอดเงนิค่าเช่าหอ้งพักทั้งสิ้น   

2. รวมยอดเงนิค่าธรรมเนียมที่น าส่งทั้งสิ้น 
(ตัวอักษร) 

  
  

ช้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่จ้งไว้ข้างต้นนี้ พรอ้มรายละเอียดบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน............ฉบับ เป็นรายการที่ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลงชื่อ.....................................................ผู้น าส่ง 
   (                                            ) 
ต าแหน่ง..................................................... 
ย่ืนวันที.่............เดือน....................พ.ศ............ 
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เขียนที่.......................................................... 
วันที่..................เดือน...................พ.ศ...................... 

เจ้าส านักโรงแรมชื่อหรอืยี่หอ้........................................................................................... 
ขอท าหนังสือแจ้งรายการของผู้พักประจ าวัน...............เดือน.....................พ.ศ................. 

                                  ยื่นต่อนายทะเบียนประจ าท้องที่ องค์การบริหารสว่นจังหวัดล าพูน ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 

เลข
ล าดับ 

วัน 
เวลาที่
เข้าพัก 

ห้องพกั
เลขที ่

ชื่อตัวสกุล สัญชาต ิ

ใบส าคัญประจ าตัวคน
ต่างด้าว หรอืบัตร

ประจ าตัวประชาชน 
ออกให้ ณ อ าเภอ 

จังหวัดใด เลขทีเ่ท่าใด 
หนังสือเดินทางออกให้ 
ณ ประเทศใด เลขที่

เท่าใด 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
ที่อยู่ต าบล 

อ าเภอ 
จังหวัด หรอื
ประเทศใด 

อาชีพ 

มาจาก
ต าบล 
อ าเภอ 
จังหวัด 
หรือ

ประเทศใด 

วัน
เวลาที่
ออกไป 

หมาย
เหตุ 

           
           
           
           
           
           
           

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นการถูกตอ้งตรงกับความจริงทุกประการ 
ลงลายมือชื่อ........................................................เจ้าส านัก 
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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 
หลักเกณฑ์  เรียกเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีก   
น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกนั น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกนั 

วิธีการ :   
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน คือ 
ให้ผู้ค้าปลีกยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนดพร้อมกับช าระ
ภาษีต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่สถานค้าปลีก
ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

        2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2556คือ ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษี 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดพร้อมกับช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

 

 

กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกน  ำมัน 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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เงื่อนไขในการยื่นค าขอ :  ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้า 
ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การเปรียบเทียบปรับ :   
 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนคือ          
     1) กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของของค่าภาษีที่จะต้องเสีย  

2) กรณียื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด หรือไม่มีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า
ของค่าภาษีที่เสียขาดไป 

2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2556 คือ  

1) กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของของเงินภาษี       
    2)กรณียื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษี 

 บทก าหนดโทษ :  
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนคือ  
      1) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  
    2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษี ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
                    3)  ผู้ ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าหลักฐานมาแสดงเท็จ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2556 คือ  

1) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท  
2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ

พยายามหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

3) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ  
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเ่กินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณา : กรณีค าขอหรือ
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ

ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสอง
ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลา
ด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

ระยะเวลาการให้บริการ ตามคู่มือเริ่มนับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความ

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 
  เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)        

 

 
 1. การตรวจสอบเอกสาร  

  ผู้ประกอบการยื่นแบบ  
1.1 แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 01-4)  
1.2 งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ ามัน/ก๊าซ (อบจ. 01-6) เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ระยะเวลา 5 นาที 
2. การพิจารณา  

เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน ใช้ระยะเวลา 5 นาที 
 

  
 
1. แบบรายการภาษีองค์การบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ.01-4)  จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.01-5)  จ านวน 1 ฉบับ 
3. แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.01-6)  จ านวน 1 ฉบับ 
 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 
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  1. ภาษีน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซลและน้ ามันท่ีคล้ายกัน ( อัตราลิตรละ  
ไม่เกิน 10 สตางค์ ) 
 2. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลงิส าหรับรถยนต์ ( อัตรากโิลกรมัละ  
ไม่เกิน 10 สตางค์ ) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260 ตอ่ 201-
203 www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4  
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /  
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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-ตวัอยา่งแบบฟอรม์- 

 

อบจ. 01-4 
 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 
แบบรายการภาษบี ารงุองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(น้ ามนั/กา๊ซ) 

ส าหรบัเจา้พนกังาน 
ทะเบียนรับเลขที่….......................... 
วัน เดือน ปี ทีร่ับ............................. 
เจ้าพนกังานผู้รับ.............................. 

ชื่อผู้ค้าปลีก..................................................................... 
ชื่อสถานที่ค้า.................................................................. 
เลขประจ าตัวผูเ้สียอากร................................................. 
ทะเบียนสถานการค้า...................................................... 
สถานที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่........ตรอก/ซอย............ 
ถนน........................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ...................................จังหวัด       ล าพูน 
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท.์................................... 

ช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประจ าเดอืน.................... 

ส าหรับ
เจ้า
พนัก 
งาน 

ใบเสร็จรับเงินเลขที/่เลม่ที่.............................. 
วัน เดือน ปี..................................................... 
เจ้าพนกังานผู้รับ..............................................                     
       (........................................................) 

ราย 
การ 
ที ่

รายการน้ ามนั/กา๊ซ ที่จ าหน่าย อัตราภาษี 
ลิตร/กิโลกรัม

ละ 4.54 
สตางค์ 

จ านวนเงนิ 

น้ ามัน / ก๊าซ(ชนิด) 
จ านวน 

(ลิตร/กิโลกรัม) 
บาท สต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ดีเซล 
เบนซิน 
แก๊สโซฮอล์ 91 
แก๊สโซฮอล์ 95 
ก๊าซ LPG 
ก๊าซ NGV/CNG 

 

 

  

   

 

 

 

1. แบบรายการภาษอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.01-4) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงในแบบรายการภาษีบ ารงุ
องค์การบริหารสว่นจังหวัดนี ้ถกูต้องครบถว้นตามความเป็น
จริงทกุประการ 

ลงชื่อ...................................................................... 
(                                                  ) 

ผู้ประกอบการ 
วันที.่.......เดอืน..................พ.ศ.................... 

 

(ตัวอักษร) 
(.......................................................................) 

หมายเหตุ  ตัดเศษของบาททิ้งตามข้อบัญญตัิ
ของ อบจ. 
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อบจ.01-5 

บญัชปีระจ าวนัแสดงการรบั-จา่ยน้ ามนั/กา๊ซ 
ชือ่สถานการคา้.......................................................................................................... 
ทะเบียนสถานการค้า  

วนั เดอืน ป ี
คงเหลอืยก

มา 

รายการรบั รายการจา่ย 
คงเหลอืยกไป หมายเหต ุหลกัฐานการ

รบั 
ปรมิาณ ปรมิาณ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมเดอืนนี ้       

รวมตน้ป ี
ถงึสิน้เดอืนนี ้

      

 หมายเหตุ :    1. ให้จัดท าให้แล้วเสรจ็ภายในสามวนันับแตว่ันที่มีเหตุจะตอ้งลงรายการเกดิขึ้น 
                   2. ให้เก็บรกัษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่สถานการค้า พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีดังกล่าว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบรายการภาษอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.01-5) 
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3. แบบรายการภาษอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.01-6) 

 

อบจ. 01-6                                                                                                ส าหรับเจ้าพนกังาน                                                                                                           
งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม                                                                                                                    
ทะเบียนรับเลขที่
................................................................................................................................................................... 

ชื่อสถานค้าน้ ามัน/ก๊าซ
ปิโตรเลียม…………………………………………………………................................................…………………...                                              
 วัน เดือน ปี ทีร่ับ
................................................................................................................................................................. 

ประจ าเดอืน
..........................................................................................................................................................................                                                                                                                                   
เจ้าพนกังานผู้รับ
................................................................................................................................................................... 

 

น้ ามนั/กา๊ซ(ชนดิ) 

รายการ 

(ลติร) กา๊ซ (ก.ก) 

ดเีซล เบนซนิ 
แกส๊โซฮอล ์

91 
แกส๊โซฮอล ์

95 
กา๊ซ LPG 

กา๊ซ NGV 
/ CNG 

คงเหลือยกมา       

ปริมาณการรับเข้า       

รวมรับ       

ปริมาณการจ าหน่าย       

รวมจ่าย       

คงเหลอืยกไป       

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไวเ้ป็นความจรงิทกุประการ 

                 ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้าปลีกสถานีบรกิารน้ ามนั/ก๊าซปิโตรเลียม                           
                    (.......................................................) 
                  วนัที่......... เดือน............................... พ.ศ................. 

หมายเหตุ    1.  ให้จดัท าเป็นรายเดือน 
  2.  ให้ย่ืนต่อองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดล าพูนภายในวันที่  20  ของเดือนถัดไป 
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  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 

หลกัเกณฑ ์: เรียกเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถาน
ค้าปลีกยาสูบ 

วธิีการ :  
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษี

บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
คือ ให้ผู้ค้าปลีกยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนดพร้อมกับ
ช าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่ 
สถานค้าปลีกตั้งอยู่ ภายในวันที่ยี่สิบของ เดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดชอบในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2556คือ ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษี 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดพร้อมกับช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
ภายในวันท่ียี่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

 
 

กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกยำสูบ 

 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี :  

 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนคือ     
   1.1 กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของของค่าภาษีที่จะต้องเสีย 

  1.2 กรณียื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด หรือไม่มีข้อผิดพลาด ท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่ง
เท่าของค่าภาษีที่เสียขาดไป 

2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2556 คือ 

2.1 กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้แล้วหรอืไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของ
ของเงินภาษ ี

2.2 กรณียื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษี 

บทก าหนดโทษ 
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนคือ 
1.1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  1.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษี ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  1.3 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าหลักฐานมาแสดงเท็จต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.2556 คือ 

  2.1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  2.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ

พยายามหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  2.3 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ 
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณา : กรณีค าขอหรือ
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ 

ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกท้ังสอง
ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหนา้ที่ :  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณา
ค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 ระยะเวลาการใหบ้รกิาร : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริม่นับจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
 ผู้ประกอบการยื่นแบบ 
 1.1 แบบรายการภาษีองค์การบรหิารส่วนจังหวดั (อบจ. 02-1)          
 1.2 งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-2) 
 1.3 งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-3) 
  เจ้าหน้าท่ีใช้เวลาตรวจสอบเอกสาร 5 นาที  
2) การพจิารณา 
 เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ประกอบการใช้เวลา 5 นาที 
 

 

 
1. แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 02-1) จ านวน 1 ฉบับ 
2. งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-2) จ านวน 1 ฉบับ 
3. งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-3) จ านวน 1 ฉบับ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 
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ภาษียาสูบอัตราคา่ธรรมเนียมมวนละ 0.1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260 ตอ่ 201-203 

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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-ตวัอยา่งแบบฟอรม์- 

 

อบจ.02-1 
 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 
แบบตามรายการภาษบี ารงุองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(ยาสบู) 

ส าหรบัเจา้พนกังาน 
ทะเบียนรับเลขที่…............... 
วัน เดือน ปี ทีร่ับ................ 
เจ้าพนกังานผู้รับ.................. 

(1) 
ชื่อผู้ค้าปลีก........................................................................ 
ชื่อสถานค้าปลีก................................................................. 
สถานค้าปลีกตั้งอยู่ที่...........หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย.......... 
ถนน........................................ต าบล................................. 
อ าเภอ......................................จังหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................... 
ใบอนุญาตขายยาสูบประเภท...........เลม่ที่........เลขที่....... 
 

(2) 
ช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประจ าเดอืน............................................................. 

ส าหรับ
เจ้า
พนัก 
งาน 

(9) 
ใบเสร็จรับเงินเลขที/่เลม่ที่............................ 
วัน เดือน ปี.................................................. 
เจ้าพนกังานผู้รับ.......................................... 

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

(3) 
ราย 
การ
ที ่

(4) 
ยาสูบชนิด 

 

(5) 
รายการสนิค้ายาสูบที่รับมอบเข้าไว้ในสถานค้า

ปลีก 

(6) 
อัตราภาษี 

มวนละ 9.30 
สตางค์ 

(7) 
จ านวนเงนิ 

จ านวนซอง จ านวนมวน บาท สต. 
1 
2 

บุหรี่ซิกาแรต 
บุหรี่ซิการ ์

     

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่ส าแดงในแบบ
รายการภาษีบ ารงุองคก์ารบริหารส่วนจังหวดันี้ 
ถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงทกุประการ 
 

ลงชื่อ....................................................... 
        (                                              ) 

      ผู้ค้าปลกี 
วันที.่.......เดอืน..........................พ.ศ............... 

(8) รวม 

  (ตัวอกัษร) 
(..........................................................................................) 

1. แบบรายการภาษอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ. 02-1)          
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หมายเหตุ     1. ยอดคงเหลือยกมาและยกไปให้ลงทุกเดือน 

 

 

 

อบจ.02-2 
 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 
บญัชแีสดงรายการปรมิาณยาสบูทีไ่ดม้าและจ าหนา่ยไป 

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

 
    ชื่อ...................................................................................... ผู้ไดร้ับอนุญาตขายยาสูบชนิด 
 
    ตามใบอนุญาตขายยาสูบเล่มที.่................... เลขที่........................ ชือ่สถานค้าปลีก.......... 
..................................................................... ตั้งอยู่ที่................. หมูท่ี่...............ตรอก/ซอย................... ถนน
........................... ต าบล............................ อ าเภอ.............................. จังหวัด........................................................ 

ราย
การ
ที ่

ยาสบู
ชนดิ 

ยอดคงเหลอืยกมา ปรมิาณการรบั 
ปรมิาณการ
จ าหนา่ย 

ยอดคงเหลอืยกไป 

จ านวน
ซอง 

จ านวน
มวน 

จ านวน
ซอง 

จ านวน
มวน 

จ านวน
ซอง 

จ านวน
มวน 

จ านวน
ซอง 

จ านวน
มวน 

1. 
 
 
 

2. 

บุหรี่ 
ซิกา
แรต 
 
บุหรี่
ซิการ ์

        

รวม         

2. งบเดอืนแสดงรายละเอยีดการขายยาสบู (อบจ. 02-2) 

บุหรี่ซิกาแรต 

บุหรี่ซิการ ์
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อบจ. 02-3 
 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 
งบเดอืนแสดงรายละเอยีดการขายยาสูบ 

      เลขที่รับ............................... 
      วนั เดือน ปี
.................................. 

เจ้าพนกังานผู้รับ 

ถึง เจ้าพนกังาน.............................. ขอเสนองบเดือนประจ าเดอืน........... พ.ศ. ...... 

                                                                                                                                                                                   
บุหรี่ซิกาแรต                                    ประเภท  1 
ชื่อ........................................................................................................ ผู้ไดร้ับอนญุาตขายยาสูบชนิด  
 
ตามใบอนญุาตขายยาสูบเล่มที่................... เลขที.่................. ชือ่สถานประกอบกิจการ
................................................................... ตั้งอยู่เลขที่........................... ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน.................................................. ต าบล................................................. อ าเภอ....................................................  
จังหวัด...............................................  ขอแจ้งรายละเอียดการขายยาสูบแต่ละชนิด ดังนี้                     

รายการ
ที ่

ชื่อ ทีอ่ยู่ของบุคคลหรือร้านค้าที่ได้ขายให้ 
ยาสูบ
ชนิด 

ปริมาณ 

ชื่อ 
 จ านวนซอง 

จ านวน
มวน 

เลขที ่/ 
ถนน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
   

         

  รวม   

ลงชื่อ.......................................................................... 
                                                                                       
                                                           (.......................................................................) 

บุหรี่ซิการ์                                        ประเภท  2 

หมำยเหตุ  ให้ส่งงบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบภายในวันที่ย่ีสิบของเดือนถัดจากเดือนที่มกีารจ าหน่ายยาสูบ 

3. งบเดอืนแสดงรายละเอยีดการขายยาสบู (อบจ. 02-3) 
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กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 

 

 

หลักการ : ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าด าเนินการบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

วิธีการ : ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าจากสถานีสูบน้ า จะต้องยื่นความประสงค์
ขอใช้น้ าเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการ 

เงื่อนไขในการยื่นค าขอ : กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ า หรือโอนให้ผู้อื่น  
และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ า  

ให้งดจ่ายน้ าทันที และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บทก าหนดโทษ : ผู้ใดท าให้เสียทรัพย์ของสถานีสูบน้ าเสียหาย ผู้นั้นต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ า

จากสถานีสูบน้ าไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ าหรือกระท าการใดๆก็
ตามเพื่อเอาน้ าออกจากสถานีสูบน้ าไปใช้ ให้งดจ่ายน้ าทันที และจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณา : กรณีค าขอหรือ
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 

กำรบริหำรจัดกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ  
 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  
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ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสอง
ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

การพิจารณา : พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับ
เวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึก 2 ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

ระยะเวลาการให้บริการ : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว

เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

 

เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

  

  
  ผู้ขอใช้บริการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง ณ กองช่าง องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน ใช้ระยะเวลา 30 นาที  

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
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 1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

 

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ค่าธรรมเนยีม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน โทร 053-597260 ต่อ 201-203 

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบรุี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



คู่มือส าหรับประชาชน | 39 
  

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน    

 

 

หลักเกณฑ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีอ านาจออกระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ. ศ. 2540  แก้ไข

เพิ่มเติม 3  พ. ศ. 2546  ส าหรับการใช้ห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  20  โดยให้ผู้ขอใช้ห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนต้องเสียค่าบ ารุงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
วันละ 1,000 บาท 

วิธีการ : หน่วยงานราชการ องค์กร หรือบุคคลใดประสงค์จะใช้ห้อง
ประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

โดยขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยสารผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนวันใช้งานไม่น้อยกว่า 7 วัน 

เงื่อนไข :  

1. ผู้ที่ประสงค์ขอใช้ห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน จะต้องดูแลครุภัณฑ์และระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินของทางราชการหากมีการเสียหายหรือสูญหาย ผู้เช่าหรือผู้ขาย ชอบใช้ใน
การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพคงเดิม หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินท่ีเสียหาย หรือสูญหายให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเท่ากับราคาที่ได้มา 

ห้องประชุมสถำบันผ้ำทอมือหริภุญชัยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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 2. ผู้เช่าหรือผู้ขอใช้วัสดุครุภัณฑ์ในห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ซึ่งได้มีการน าไปใช้นอกสถานที่ จะต้องน าส่งและ
จัดเก็บคืนในสภาพที่เรียบร้อย และบันทึกการรับมอบการส่งมอบให้ถูกทุกครั้ง หากวัสดุ
สิ่งของที่เช่าหรือขอใช้ไม่ครบหรือขาดหายไป หรือครบถ้วนแล้วแต่ช ารุดบกพร่อง  
ผู้เช่าจะต้องการจัดการซ่อมแซมหรือชดใช้ความเสียหายหรือสูญหาย 

 3. การให้เช่าหรือขอใช้ห้องประชุม ตลอดจนบรรดาเครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ประจ าห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ถึงแม้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจะอนุญาตให้เช่าหรือใช้ห้องประชุมแล้ว  
หากมีกรณีจ าเป็นที่จะต้องใช้ห้องประชุมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ตลอดจนบรรดาเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ประจ าห้องประชุมแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกการให้เช่าหรือใช้ห้องประชุม
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยที่ผู้เช่าหรือผู้ขอใช้
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ 

บทก าหนดโทษ : หากผู้เช่าหรือผู้ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูนละเลยไม่น าส่งไม่จัดเก็บสิ่งของที่เช่าหรือไม่ท าการ

ซ่อมแซมชดใช้หรือไม่จัดหามาทดแทนตามที่ก าหนดไว้ในเวลาที่ก าหนดให้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนจะไม่พิจารณาให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้นใช้ห้องประชุมในครั้งต่อไป
อย่างเด็ดขาด 

ค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณา : กรณีค าขอหรือ
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ

ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขนาดนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสอง
ฝ่ายและรายงานเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ : พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่
พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ

ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึก 2 ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
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ระยะเวลาการให้บริการ : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับ
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

 
    เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
8.30 น. ถึง 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 
 ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอด้วยตนเอง  ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ระยะเวลา 1 วันท าการ 

 

 

1. แบบขอใช้ห้องประชุมสถาบันผา้ทอมือหริภุญชัย องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูนฉบับจริง 1 ฉบบั 

 

 
ค่าธรรมเนียนการใช้ห้องประชุมเป็นไปตามระเบียบ : ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

ค่าธรรมเนยีม 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260  

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
 

หลักเกณฑ์  : ข้อ 7  ผู้ที่ ขอใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดล าพูน  จะต้องเสียค่าบ ารุงสนามกีฬา ส าหรับสถานที่ระบุไว้ในข้อ 5 

ดังนี ้
7.1 สนามฟุตบอลวันละ 1,000 บาท 
7.2 โรงยิมเนเซียมแฝดวันละ 1,000 บาท 
7.3 โรงยิมเนเซียมเดี่ยววันละ 1,000 บาท 
7.4 สนามเทนนิสวันละ 1,000 บาท 
7.5 สนามเอนกประสงค์กลางแจ้งวันละ 1,000 บาท 
7.6 บริเวณลานกิจกรรมตามข้อ 5.6 วันละ 2,000 บาทขึ้นไป ท าการตกลง

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติลักษณะกิจกรรมและการใช้สถานที่    
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ตามข้อ 8 

7.7  ค่าท าความสะอาดสถานที่  อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามข้อ 6  
และ 7  วันละ 1,000 บาท  บาทหรือตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร 

7.8 ค่าไฟฟ้าสนามฟุตบอล ช่ัวโมงละ 500 บาท 
7.9 ค่าไฟฟ้าลานอเนกประสงค์ และโรงยิมเนเซียม  ช่ัวโมงละ 200 บาท 
7.10 ขอใช้จัดงานฤดูหนาวประจ าปี ครั้งละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 
7.11 ขอใช้จัดงานเทศกาลล าไย ครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท 
7.12 ร้านค้า และรถเข็นขายของภายในกิจกรรม (ช่ัวคราว) ครั้งละไม่น้อยกว่า 

100 บาท 

กำรใช้สนำมกีฬำกลำง องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดล ำพูน 

 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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วิธีการ : ผู้ที่จะใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ว่าด้วยการขอใช้
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 2. ท าหนังสือขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงตามระเบียบฯ 
อย่างน้อยล่วงหน้า 7 วัน 

 3. การอนุญาต จะต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
การปฏิบัติการหรือกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวกับระเบียบนี้ ซึ่งมิได้ก าหนดไว้

ในระเบียบฯ ห้ามมิให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน หรือบุคคลใด จัดท าก่อนที่จะได้รับ
อนุญาต การอนุญาตจะอนุญาตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในนามนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณา : กรณีค าขอหรือ
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ

ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขนาดนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสอง
ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ : พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่
พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ

จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึก 2 ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
ระยะเวลาการให้บริการ : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับ
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน/ท าหนังสือขออนุญาตถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในวันและเวลาราชการ/ติดตอ่ด้วยตนเองและหน่วยงาน 

 

 
  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)แต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น (มีพักเที่ยง) 

 

 

      ผู้ขอรับบริการท าหนังสือขออนุญาตถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
ณ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 1 วันท าการ 

 

 
1.แบบขอใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูนฉบับจริง 1 ฉบับ  
 

 
   
 ค่าธรรมเนียมบ ารุงเป็นไปตามระเบียบการใช้สนามกีฬาองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน 

ค่าธรรมเนยีม 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ 

สนามกีฬากลาง องค์การบริหารสว่นจังหวัดล าพูน 

สนามกีฬากลาง องค์การบริหารสว่นจังหวัดล าพูน โทร 053-560382 

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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-ตวัอยา่งแบบฟอรม์- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 แบบขอใช้สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 

โทร./โทรสาร 053-560-382 

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

1. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ชื่อ...................................................................................หน่วยงาน............................................................................. 
โทรศัพท์ติดตอ่.....................................................มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

  ( ) 1. สนามฟุตบอล  ( ) 6. ลานอเนกประสงค ์
  ( ) 2. ลู่วิ่งยางสังเคราะห ์  ( ) 7. สนามเทนนิส 
  ( ) 3. สนามเปตอง  ( ) 8. สนามฟุตบอล 
  ( ) 4. โรงยิมเนเซียมแฝด  ( ) 9. โรงยิมเนเซียมแบดมนิตัน 
  ( ) 5. อื่นๆ........................ 
   

เพื่อใช้ส าหรับ.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. ........................................................... 
ในวันที่.......เดอืน................พ.ศ..................ถึง/และวันที่...........เดอืน................พ.ศ..................ตั้งแตเ่วลา.............. 
 

 ทั้งนี้ ผูข้อใชจ้ะดูแลการใช้ห้องประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชมุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัล าพูน พ.ศ. 2549 และยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการใช้สนามกีฬาดังกล่าว 

     ลงชื่อ........................................ผู้ขอใช้ 
           (........................................) 
       วันที่..........เดือน........................พ.ศ.......... 

1. แบบขอใชส้นามกฬีากลางองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการ
พจิารณาอนญุาต 

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าศึกษาในระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็ก 
ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 5 
(กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี )  ที่อยู่ ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็ก 
มาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณา
รับเด็กนอกเขตพื้นท่ีบริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด  
ให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน 
ในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา  

 กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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พร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษา
ที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

 

 

 
 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

 
 

  เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 

 1.การตรวจสอบเอกสาร 
    ผู้ปกครองยื่น เอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่ง เด็กเข้า เรียน 
ในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  
ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน 

2.การพจิารณา 
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียนใช้ระยะเวลา 7 วัน 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
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1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัครฉบับจรงิ  1 ฉบับ 
2. ส าเนาสตูิบัตรนักเรียนผู้สมัคร  1 ฉบับ 
    (หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)) 

3. ทะเบียนบา้นของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองฉบับจริง   1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง           1 ฉบับ 
    (หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)) 

5. ใบเปลี่ยนช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)ฉบับจริง  1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)  1 ฉบับ 
7. รูปถ่ายของนักเรียนผูส้มัคร ขนาดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา   
    ก าหนดฉบับจริง  3 รูป 
8. รูปถ่ายของนักเรียนผูส้มัครขนาด 1.5 น้ิว ฉบับจริง  3 รูป 
    หมายเหต ุ(กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน 
(1) หนังสือรับรองการเกิด หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกนั 
(2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองท าบันทึกแจ้งประวตัิบุคคลตามแบบฟอร์ม 
     ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

 
 
 

 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

 

 

ค่าธรรมเนยีม 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ โรงเรียนบ้านป่าป๋วยหมายเลขโทรศัพท์ 0-535-9134-3 หรือ  

E-mail: papuayschoo;@gmail.com 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260  

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 

  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้า ปีที่ 7 หรือเด็กที่จบการศึกษาช้ันก่อน
ประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการ
สอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวน  
ที่ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  
แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด ให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัด
ความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะประกาศก าหนด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7) และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน 
ในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา พร้อมทั้งมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้า
เรียน 1 ปี 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียด
หลัก เกณฑ์การรับสมัครนัก เรี ยนให้ผู้ ปกครองทราบ ระหว่า ง เดือนกุมภาพันธ์   
- เมษายนของปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับประถมศึกษำปทีี่ 1 ในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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  โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โรงเรียนบ้านป่าแป๋   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

 

 

 1.การตรวจสอบเอกสาร 
    ผู้ปกครองยื่น เอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่ง เด็กเข้า เรียน 
ในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน 

2.การพจิารณา 
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียนใช้ระยะเวลา 1 วัน 

 

 

 

 

 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
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1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัครฉบับจรงิ     1 ฉบับ 
2. ส าเนาสตูิบัตรนักเรียนผู้สมัคร     1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบา้นของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองฉบับจริง  1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง             1 ฉบับ 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)ฉบับจริง    1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)    1 ฉบับ 
7. หลักฐานการส าเร็จการศึกษากอ่นประถมศึกษาฉบับจริง   1 ฉบับ 
8. ส าเนาหลักฐานการส าเรจ็การศกึษาก่อนประถมศึกษา  1 ฉบับ 
9. รูปถ่ายของนักเรียนผูส้มัครขนาด 1.5 น้ิว ฉบับจริง   3 รูป 

 

 
 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ค่าธรรมเนยีม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ โรงเรียนบ้านป่าป๋วยหมายเลขโทรศัพท์ 0-535-9134-3 หรือ 

 E-mail: papuayschoo;@gmail.com 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260  
www.lamphunpao.go.th 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร  
0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนุญาต 

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่อยู่
ใน เขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย ไม่มีการสอบ 
วัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากกรณี
ที่มี เด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัด
ความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะประกาศก าหนด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่คาดว่าจะจบช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทราบภายใน
เดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 
เมษายน ของปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 1.การตรวจสอบเอกสาร 
    ผู้ปกครองยื่น เอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่ง เด็กเข้า เรียน 
ในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  
ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน 

2.การพจิารณา 
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียนใช้ระยะเวลา 7 วัน 

 

 

 

 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
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1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัครฉบับจรงิ     1 ฉบับ 
2. ส าเนาสตูิบัตรนักเรียนผู้สมัคร     1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบา้นของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองฉบับจริง  1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นของนักเรยีน บิดา มารดา หรือผูป้กครอง              1 ฉบับ 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)ฉบับจริง    1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)    1 ฉบับ 
7. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับจริง  1 ฉบับ 
8. ส าเนาหลักฐานการส าเรจ็การศกึษาประถมศึกษาปีท่ี 6  1 ฉบับ 
8. รูปถ่ายของนักเรียนผูส้มัครขนาด 1.5 น้ิว ฉบับจริง   3 รูป 
 

 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ค่าธรรมเนยีม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260  

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4  
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  

 

   
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

   - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ
เทียบเท่า ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นท่ีบริการได้ แต่หากกรณี
ที่มี เด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัด
ความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะประกาศก าหนด 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่คาดว่าจะจบ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทราบ 
ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  
- เมษายน ของปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 1.การตรวจสอบเอกสาร 
    ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด   
ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน 

2.การพจิารณา 
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียนใช้ระยะเวลา 7 วัน 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 



คู่มือส าหรับประชาชน | 60 
 

  

1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัครฉบับจรงิ     1 ฉบับ 
2. ส าเนาสตูิบัตรนักเรียนผู้สมัคร     1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบา้นของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองฉบับจริง  1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง             1 ฉบับ 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)ฉบับจริง    1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ)    1 ฉบับ 
7. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับจริง  1 ฉบับ 
8. ส าเนาหลักฐานการส าเรจ็การศกึษามัธยมศึกษาปีท่ี 1  1 ฉบับ 
8. รูปถ่ายของนักเรียนผูส้มัครขนาด 1.5 น้ิว ฉบับจริง   3 รูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทร 053-597260  

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4  
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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คู่มอืส าหรับประชาชน 
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดล าพนู 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

125 หมู่ 15 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-53597-260 


