
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   

อำเภอวิเชียรบุรี      จังหวัดเพชรบูรณ์ 



คำนำ 
งานธุ รก าร สำนั ก งานป ลัด  องค์การบริห าร ส่ วนตำบลบึ งกระ จับ   ได้ จัดท ำ

คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ง า น ธุ ร ก า ร ขึ้ น  เ พื่ อ ใ ห้  
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานร่วมกันงานธุรการเป็นงาน 
หลักของสานักงานเปรียบเสมือนประตูผ่านสำหรับการติดต่อกับสำนักงานภายนอกและภายในของ 
บุคลากรในสำนักงานเป็นงานท่ีต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว ท้ังน้ีถ้าศึกษาโดยละเอียดของงาน 
ธุรการแล้วจะเห็นได้ว่างานธุรการเป็นงานหลักท่ีส่งเสริมสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือใน 
กรณีท่ีผู้ท่ีปฏิบัติงานประจำหน่วยงานธุรการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีผู้ท่ีได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติ 
แทนกันได้หากข้อความของคู่มือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือการปฎิบัติงาน หน่วยงานธุรการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีและพร้อมท่ี 
จะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 

 
 
 
 
 

งานธุรการ สำนักงานปลัด           
อบต.บึงกระจับ 



สารบญั  
 

หน้า 

คำนำ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1 

3 

ขั้นตอนการรับหนังสือ 5 

ส่ิงท่ีประชาชนควรรู้ 12 

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 15 
 

 

………………………………………………………………… 
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งานธุรการหมายถึงการดาเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสารของสำนักงานปลัด       
องการบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ แบ่งออกเป็น 12 งานดังต่อไปนี ้

1) งานสารบรรณการรับ-ส่งหนังสือร่างโต้ตอบบันทึกคัดสำเนาพิมพ์ตรวจทานหนังสือและ 
นำเรื่องเสนอผู้บริหาร 

2) งานเก็บหนังสือให้สามารถค้นหาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและทันต่อการปฏิบัติงานของ 
ทุกส่วนราชการภายใน อบต.บึงกระจับ 

3) งานรวบรวมข้อมูลเอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บึงกระจับ 
4) งานจดบันทึกการประชุม 
5) งานอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
6) งานจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาของ สานักงานปลัด  อบต.บึงกระจับ 
7) งานจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานปลัด อบต.บึงกระจับ 
8) งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาอาคารการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานท่ีห้องประชุม 
9) งานควบคุมดูแลการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาและการเล้ียงรับรองการประชุม 
10) งานรัฐพิธ ี
11) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
12) ปฏิบัติหน ้าท่ีอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ข้นตอนการปฏิบัตงาน 
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1) งานสารบรรณการรับ - ส่ง หนังสือ ร่างโต้ตอบบันทึกคัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือและนำเร่ือง 
เสนอผูบ้ริหาร 

การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้า เพื่อให้งานสารบัญ 
เป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้น 
เรื่องของหนงัสือราชการ 

การรับหนังสือ ได้แก่การรับและเปิดซองหนังสือเวลาลงทะเบียนและส่งหนังสือท่ีได้รับเข้ามาจาก 
ภายนอกให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เมื่อรับหนังสือเอกสารราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเรื่องมายัง อบต.บึง
กระจับ โดยงานธุรการจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก 
2. เปิดซองและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 
3.  คัดแยกลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ 
4. ลงทะเบียนรับและเปิดหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
5. เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อบันทึกให้ความเห็น 
6. เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการตามลำดับ 
7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจแฟ้ม 
8. งานธุรการรับทราบและบันทึกการวินิจฉัยส่ังการ 
9. งานธุรการดำเนินการตามคำวินิจฉัยส่ังการ โดยส่งเอกสารผ่านให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
10. จัดเก็บหนังสือต้นฉบับเข้าแฟ้มเอกสารของหน่วยงานตามประเภทหัวข้อเรื่องโดยเรียงตามปี 

ปฏิทิน 
11. ส้ินสุดการดำเนินงาน “รับหนงัสือ” 



งานรับหนังสือ 
รับทราบ/ด าเนินการ 

งานรับหนังสือ 
จัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง/เวียนเพ่ือทราบ 
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หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ/ 
แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 

ข้นตอนการรับหนังสือ 

เริ่มการทำงาน 

รับหนังสือเอกสาร/ไปรษณีย์ 

/โทรสารจากงานสารบรรณกลางหรือ 

จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
งานรับหนังสือตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร 

ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจ 
พิจารณา/รับทราบ/สั่งการ 

งานรับหนังสือ 

หัวหน้าหน่วยงาน 
บันทึกผ่านเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

จบการทำงาน 
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2) งานเก็บหนังสือให้สามารถค้นหาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและทันต่อการปฏิบัติงานของ 
ทุกส่วนราชการภายใน อบต.บึงกระจับ 

การเก็บรักษายืมและทำลายหนังสือ 

การเก็บหนังสือ 
-เก็บระหว่างปฏิบัติ 
-เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว 

 

 
กำกับตรา 

-เก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือมุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกและลงลายมือช่ือย่อ 
 
หนังสือท่ีเก็บไว้ตลอดไปประทับตราห้ามทำลายด้วย หมึกสีแดง หนังสือท่ีต้องเก็บ โดยมี 
กำหนดเวลาประทับตราเก็บถึงพ.ศ……ด้วย หมึกสีน้าเงิน อายุการเก็บหนังสือปกติไม่น้อยกว่า 
10 ปี ยกเว้น 
1. หนังสือท่ีต้องสงวนไว้เป็นความลับ 
2.    หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีสำนวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน 
3 .หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีสถิติหลักฐานหรือเรื่องท่ีต้อง 

ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า 
4. หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จส้ินแล้วและเป็นคู่สำเนาท่ีมีต้นเรื่องค้นได้จากท่ีอื่นเก็บไว้ไม่น้อย 

กว่า 5 ปี 

กว่า 1 ปี 
5. หนังสือท่ีเป็นธรรมดาซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำเก็บไว้ไม่น้อย 

หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงินซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิหากเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ให้ทำ 
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทำลายได้ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ปี 
พร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใน 31 มกราคมของปีถัดไปเว้นแต่ 

1. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ 
2. หนังสือท่ีมีกฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการท่ัวไปกำหนดไว้เปนอย่างอ่ืน 
3. หนังสือท่ีมีความจำเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น 
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การทำลายหนังสือภายใน 60 วัน หลังส้ินปีปฏิทินให้เจ้าหน้าท่ีสำรวจและจัดทำบัญชีหนังสือ 
ขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทำลายหนังสือ 
คณะกรมการทำลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานและกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน (ระดับ 3 ขึ้นไป) 

ตราครุฑมี 2 ขนาด 
-ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
-ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
ตราช ื่อส่วนราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรามีรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก 

4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตรล้อมครุฑ 

ข้อแตกต่างหนังสือภายในกับหนังสือภายนอก 

หนังสือภายในคือหนังสือท่ีติดต่อราชการท่ีเป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ 
ภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความลดรูปแบบลงมาเช่นไม่ต้อง 
ลงท่ีต้ังและคำลงท้ายขอบเขตการใช้หนังสือแคบลงมา (ติดต่อเฉพาะภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัด 
เดียวกัน) ไม่สามารถใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้รายละเอียดรูปแบบมีหัวข้อกำหนดให้ลงคล้ายกับ 
หนังสือภายนอกแต่มีหัวข้อน้อยกว่าใช้กระดาษบันทึกข้อความเท่านั้น 

กรณีที่ตามระเบียบฯ วรรคท้าย ข้อ 12 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือ 
จังหวัดใดประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ ื่อ
แยกประเด็นการเขียนเป็นหัวข้อเช่นแยกเป็น 

- เรื่องเดิม 
- ข้อเท็จจริง 
- ข้อกฎหมาย 
- ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
- ข้อพิจารณา 

ใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้น้ัน อาจ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกำหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกล่าวเป็นลักษณะการเขียนใน 
ข้อความของหนังสือเท่านั้นไม่ทำเป็นรูปแบบและลักษณะการใช้หนังสือภายในเปล่ียนแปลงไป 
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4)งานรวบรวมข้อมูลเอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อบต.บึงกระจับ 
ตามมาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540บัญญัติให้หน่วยงานของ 

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ท่ีทำการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียก 
สถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน 
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เองในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พิจารณาเห็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐท้ังในด้านบุคลากรสถานท่ีและงบประมาณ  จึง 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีต้องจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเท่าน้ันซึ่ง 
หมายถึงหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นราชการส่วนกลางคือ  กรม หน่วยงานเทียบเท่าราชการส่วนภูมิภาคคือ 
จังหวัดอำเภอและราชการส่วนท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลาง ท่ีไปต้ังอยู่ในจังหวัด 
ต่างๆและไม่ข้ึนกับราชการส่วนภูมิภาค เช่นสำนักงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงาน 
เขต หรือสำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้นต้องจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานขึ้นโดย 
ต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าท่ีหน่วยงานน้ันมีอยู่แสดงไว้ด้วย 

สิ่งที่ประชาชนควรรู้    
ประชาชนมีสิทธิย่ืนคำขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเร่ือง 

สิทธิในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนี้ถือว่าเป็นไปตามมาตรา 11 ของกฎหมายประชาชนมีสิทธิ 
ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรื่องโดยกฎหมายไม่ได้กำหนดข้อจำกัดหรือข้อห้ามว่าไม่ให้ยื่นคำขอ 
ข้อมูลข่าวสารประเภทใด หรือเรื่องใดและผู้ใช้สิทธิยื่นคำขอ ตามกฎหมายน้ีก็ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วน 
เสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

การตรวจดูข้อมูล 
สิทธิในการเข้าตรวจดู 
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สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการประชาชน สามารถทำได้แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสีย 

เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารน้ัน โดยกฎหมายได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการอย่างน้อยตามรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 9  นำไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการเพ ื่อ  ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่นแผนงานโครงการ และงบประมาณสัญญาสัมปทาน  สัญญาท่ีมี 
ลักษณะผูกขาดตัดตอนเป็นต้น 

สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาถูกต้อง 
เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิท่ี 

จะขอสำเนา และขอให้รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องน้ันได้  หมายเหตุ การขอสำเนาผู้ 
ขออาจต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการถ่าย สำเนาให้กับห น่วยงานของรัฐ ท่ี เข้ าตรวจดู ด้วย แต่ ท้ัง น้ีจะ 
เก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความเห็นชอบไม่ได้ 
สิทธิของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล กฎหมายจำกัดโดยรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ 
ไว้เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนเอง ดังน้ีบุคคลมีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือ เพ่ือ 
ขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเอง  (มาตรา25วรรคหนึ่ง)  เป็นกรณีท่ี 
หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดท่ีมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้ เช่น 
ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงานหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เป็นต้น บุคคลผู้น้ันก็มีสิทธิตาม 
กฎหมายท่ีจะขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ของตนเองได้ คำว่าบุคคลตามท่ีนี้ก็คือ 
ประชาชนโดยท่ัวไปนั่นเอง แต่เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุ คคลได้ ให้ สิทธิ ครอบค ลุม ไป ถึ งคน ท่ี ไม่ มี สัญ ชาติ ไทยแ ต่มี ถน ท่ีอยู่ ในป ระ เทศไทย ด้วย 
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร 
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บึงกระจับ 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 

ขั้นตอนที่2 
2.1 การตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองหรือขอให้เจ้าหน้าท่ีช ่วยแนะนำค้นหาให้ 
มีข้อมูลในศ ูนย ์ ตรวจสอบเอกสารท่ีมีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ไม่มีข้อมูลในศูนย์ ติดต่อผู้ประสานงานหน่วยงานภายใน  อบต.บึงกระจับ ที่รับผิดชอบข้อมูล 
และพาไปพบ เจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง 
2.2 กรณีท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่มีข้อมูล และหน่วยงานภายใน อบต.บึงกระจับ ก็ไม่มีข้อมูลตามท่ีร้องขอ 
เจ้าหน้าท่ี จะแนะนำให้ไปท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.3 การขอข้อมูลจากโทรศัพท์ (056)020326 
 

-ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับบุคคล งานสำนักงานปลัด เป็นผู้ตอบ 
-ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อ งานพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้ตอบ 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับภารกิจท่ัวไป งานสำนักงานปลัด เป็นผู้ตอบ 
2.4 การส่งข้อมูลทางโทรสาร (056)020326 

ขั้นตอนที่3 ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสาร หรือสำเนาข้อมูลข่าวสารท่ีมีคำรับรองความถูกต้องให้ติดต่อ 
เจ้าหน้าท่ี 

3.1 นับจำนวนหน้าเอกสารท่ีต้องการสำเนา 

3.2 ชำระค่าธรรมเนียม 
3.3 นำเอกสารไปสำเนาเอกสารท่ีจุดสำเนาเอกสาร 
3.4 นำเอกสารมาคืนท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ขั้นตอนที่4 ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการ 
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ขั้นตอนการให้บริการข้อมลข่าวสารของศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร อบต.บงึกระจบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจะเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารตามคำขอได้หรือไม่ 

ถ่ายสำเนา/รับรองสำเนาถูกต้อง 

ชำระค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) 

กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 

ขอรายละเอียดชื่อที่อยู่ที่ติดต่อ 

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 

ช่วยเหลือ/แนะนำ/ค้นหาจากข้อมูล 
ข่าวสารที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูล 

ข่าวสารหรือทีแ่ยกเก็บไว้ต่างหาก 
ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบคำ 

ขอข้อมูลข่าวสารหรือเจ้าหน้าที่กรองเอง 

ถ้าม ี ถ้าไม่ม ี

ช าระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าว 

ขอดูหลักฐานเจ้าหน้าที่อาจ 

ไม่ให้บริการก็ได้ 

  

ถ่ายสำเนา/รับรองสำเนาถูกต้อง 

 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าวขอดู 
หลักฐานเจ้าหน้าที่อาจไม่ให้บริการก็ได้ 

  

แนะนาให้ไปที่เก็บข้อมูลข่าวสารแหง่อื่น 

 


