
คูมือกระบวนงานที่ 12 

ช่ือกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี    อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. ผูยื่นคํารอง ไดแก ผูรอง หรือผูไดรับมอบอํานาจ 

 2. เง่ือนไข 

      (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือ

โดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 

พยานแวดลอม และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน 

      (2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสาร

สําคัญ ตองดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือ

ตองสงใหสํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพ่ือสงให

สํานักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 

 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (ท่ีผูรองเกิด / ท่ีผูรองมีชื่อในทะเบียนบาน /           
ท่ีผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ       
วันจันทร ถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุด ท่ีทาง
ราชการกําหนด)ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ี
รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดลอมท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับบิดา มารดา สัญชาติของบิดา
มารดา ถึงสถานท่ีเกิด จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดา และท่ีอยู
ปจจุบัน และรวบรวมหลักฐานท้ังหมดพรอมความเห็น เสนอ

20 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ี
รับผิดชอบ 

ใหนายอําเภอพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

3) การพิจารณา 
นายอําเภอ พิจารณาพยานหลักฐาน แลวแจงผลการพิจารณา
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินทราบ 
(หมายเหตุ: -) 

9 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ 

 

4) การพิจารณา 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน พิจารณา
ดําเนินการ และแจงผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผูแจง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

รูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ – 

- 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาทะเบียนประวัติ เชน ท.ร.38 , ท.ร. 
38/1 , ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

4) 
 

หลักฐานท่ีแสดงวาเกิดในราชอาณาจักร (ถามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เชน หลักฐานลงบัญชีทหารกองเกิน , ใบสําคัญประจําถ่ิน
ท่ีอยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เปนตน) 

- 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม  
(บาท / รอยละ) 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

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

(หมายเหต:ุ -) 
2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 

หรือ www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

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: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 07:54  

           การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

1)ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 
20/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


