
คูมือกระบวนงานท่ี  40 

ช่ือกระบวนงาน :  การตรวจ  คัด  และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสาร 

          หลักฐานท่ีเก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูรอง ไดแก เจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียน ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสาร

ทะเบียนราษฎรซ่ึงเปนตนฉบับ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักบริการท่ี 1 วังไชยา ถ.นครสวรรค เขตดุสิต กรุงเทพ 
10300 หมายเลขโทรศัพท 0-22811-2543/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักบริการท่ี 2 ถ.ลําลูกกา-องครักษ คลอง 9 อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี 12150 หมายเลขโทรศัพท 0-2791-7034/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนจังหวัด หรือสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (สํานักทะเบียนท่ีจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบ
คอมพิวเตอร แหงใดแหงหนึ่งก็ได))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาที สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไมอนุญาต และแจงผลการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ของผูรอง กรณีเจาของรายการหรือผมีสวนไดเสียมา
ดําเนินการดวยตนเอง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผูมอบหมาย พรอมหนังสือมอบหมาย กรณีท่ีมีการ
มอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลักฐานท่ีแสดงความเปนผูมีสวนไดเสีย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักบริหารการทะเบียน 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหตุ: -)  



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานท่ีเก็บ

ตนฉบับเอกสารการทะเบียน  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2551  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 16:16 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการ

ทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานท่ีเก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน เทศบาลตําบลสารภี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


