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คู่มือส าหรับประชาชน: การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีเก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การตรวจคดัและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบบัหรือเอกสารหลกัฐานท่ี

เก็บต้นฉบบัเอกสารการทะเบียน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบส านกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัท าทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัที ่5 
พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การตรวจคดัและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบบัหรือ
เอกสารหลกัฐานท่ีเก็บต้นฉบบัเอกสารการทะเบียนเทศบาลต าบลศรีวิไลพิลยัวลัย์ศริิภกัดิส์ าเนาคูมื่อประชาชน 
24/08/2015 09:54  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส านกัทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับึงกาฬโทร/โทรสาร 042-

497-243/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ ร้องได้แก่เจ้าของรายการหรือผู้ มีสว่นได้เสียจะขอให้นายทะเบียนตรวจคดัหรือคดัและรับรองส าเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎรซึง่เป็นต้นฉบบั 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองค าขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการย่ืน
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้งต้น 
 

5 นาที เทศบาลต าบลศรี
วิไลอ าเภอศรีวิไล
จงัหวดับงึกาฬ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
อนญุาต/ไมอ่นญุาตและ
แจ้งผลการพิจารณา 
 

10 นาที เทศบาลต าบลศรี
วิไลอ าเภอศรีวิไล
จงัหวดับงึกาฬ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผู้ ร้องกรณี
เจ้าของรายการ
หรือผูู้มีสว่นได้
เสียมาด าเนินการ
ด้วยตนเอง) 

2) บตัรประจ าตวั กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผู้มอบหมาย
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน พร้อมหนงัสือ
มอบหมายกรณีท่ี
มีการมอบหมาย) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หลกัฐานท่ีแสดง
ความเป็นผู้ มี
สว่นได้เสีย 

ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬโทร/โทรสาร 042-497-243 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกาจ.ปทมุธานี

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

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 25/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไล

จงัหวดับงึกาฬสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


