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คูมือสําหรับประชาชน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน:การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บ
ตนฉบับเอกสารการทะเบียน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณี
เอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน (ระเบียบขอ 127) 02/06/2558 15:36
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ งานทะเบียนฯ สํานักปลัดเทศบาล(ชั้น 1) สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท 054-382766 โทรสาร 054-335538
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันเสาร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรอง ไดแก เจาของรายการหรือผูม ีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียน ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎรซึง่ เปนตนฉบับ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รบั เรื่องคําขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไมอนุญาต และแจง
ผลการพิจารณา

1)

2)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมือง
พิชัย
งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมือง
พิชัย

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร อง กรณี
บัตรประจําตัว
เจาของรายการ
ประชาชน
หรือผูมสี วนไดเสีย
1)
มาดําเนินการดวย
ตนเอง)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูมอบหมาย
พรอมหนังสือ
มอบหมาย กรณีที่
มีการมอบหมาย)

15.2) เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานที่แสดง สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
1) ความเปนผูม ีสวน ทะเบียน
ไดเสีย
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16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ –
17. ชองทางการรองเรียน
1)
2)

ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมูที่ 14 ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
โทรศัพท 054-382774 www.pichaicity.go.th
หมายเหตุชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายธานินทร์ ปั ญญาดี
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายวรกมล ตันบุตร

