
คูมือสําหรับประชาชน : การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรังกระทรวงมหาดไทย 
 

 

 หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูมีสวนไดเสียโดยตรง หรือผูรับมอบอํานาจจากผูมีสวนไดเสียโดยตรง ขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูล

เกี่ยวกบับตัรประจําตวัประชาชน โดยย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ใหถายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาขอมูล

เกี่ยวกบับตัรประจําตวัประชาชน 

 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0 – 
7527 - 1471 , 0 – 7523 - 5466 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. 
huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

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

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักบริการท่ี 2 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ตั้งอยูท่ีอาคารกรมการปกครอง คลอง 9 ถนนลําลูกกา อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

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

สถานท่ีใหบริการ 
ท่ีทําการปกครองจังหวัด......../ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

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

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

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

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนอําเภอ...../ สํานักทะเบียนทองถ่ินเขต...../ สาํนัก
ทะเบียนทองถ่ิน...../ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

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



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูมีสวนไดเสียโดยตรง หรือผูรับมอบอํานาจ แจงความ
ประสงคตอเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีตรวจสอบบัตรประจําตัว
ประชาชน และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
(หมายเหตุ: (อาจสอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมก็
ได)) 

5 นาที เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

2) การพิจารณา 
เม่ือตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากผูมีสวนไดเสียโดยตรงจริง พนักงาน
เจาหนาท่ีถายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาขอมูล และ
มอบใหแกผูมีสวนไดเสียโดยตรง หรือผูรับมอบอํานาจจากผูมี
สวนไดเสียโดยตรง 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีมีกฎหมายรับรองซ่ึงมีรูปถาย เชน 
ใบอนุญาตขับข่ี , หนังสือเดินทาง เปนตน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีไมสามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนได) 

- 

3) 
 

ใบมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีเปนผูรับมอบอํานาจจากผูมีสวนไดเสียโดยตรง) 

- 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนาขอมูลเกี่ยวกับบัตร 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 10 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0 – 7527 - 1471 , 0 – 7523 - 5466  

โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -) 

2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหตุ: (59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 /สายดวน 1548 
/www.bora.dopa.go.th)) 

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 
1) แบบคําขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน : การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 
1)พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน  

เทศบาลตําบลหวยยอด สุจิตรา สําเนาคูมือประชาชน 08/08/2015 13:58 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


