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คู่มือสาหรับประชาชน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบสานักทะเบี ยนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 18/07/2015 09:33
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักบริ การที ่ 1 วังไชยา ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 022811-2543
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ สานักบริ การที ่ 2 ถ.ลาลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2791-7034
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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3)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ สานักทะเบี ยนจังหวัด หรื อสานักทะเบี ยนอาเภอ หรื อสานักทะเบี ยนท้องถิ่ น/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (สานักทะเบี ยนทีจ่ ดั ทาทะเบี ยนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่ง )

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผ้ ููร้ อง ได้ แก่เจ้ าของรายการหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียจะขอให้ นายทะเบียนตรวจ คัด หรื อคัดและรับรองสาเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎร ได้ ที่สานักทะเบียนที่จดั ทาทะเบียนราษฎรด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจ้ งผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

10 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริ หารการ ทะเบียน

สานักบริ หารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1)

2)

3)

หลักฐานที่แสดง การเป็ นผู้มีสว่ น
ได้ เสีย

หมายเหตุ
(ของผู้ร้อง กรณี
เจ้ าของรายการ
หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
มาดาเนินการ
)
(ของผู้มอบหมาย
พร้ อมหนังสือ
มอบหมาย กรณีมี
การมอบหมาย)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.
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ปทุมธานี โทร 1548 หรื อ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
18/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

