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คูมือสําหรับประชาชน:  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลตําบลโนนสงู  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรบัรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนสูง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑเงือ่นไขและวิธีการในการของหนังสอืรบัรองการเกิดตามมาตรา 20/1 
แหงพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอหนังสือรบัรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 02/06/2558 

15:39  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง /  ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูย่ืนคํารอง ไดแก ผูรอง หรือผูไดรับมอบอํานาจ 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมเีหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรอืโดยมรีายการขอความ
ผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเทจ็จริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม และพิจารณาให
แลวเสร็จ ภายใน 60วัน 
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายใน 90 วัน (ทั้งน้ี การหารอืตองสงใหสํานักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพือ่สงใหสํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบขอหารือ
ดังกลาวตอไป 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รบัเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการย่ืน
ประกอบพจิารณาในเบื้องตน 
 

10 นาท ี งานทะเบียน
ราษฎร / สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน
เทศบาลตําบล
โนนสูง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียน ตรวจสอบ
เอกสาร สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดลอมที่
เกี่ยวของ เกี่ยวกบับิดา 
มารดา สัญชาติของบิดา
มารดา ถึงสถานทีเ่กิด 
จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 
และทีอยูปจจุบัน และ
รวบรวมหลกัฐานทั้งหมด
พรอมความเห็น เสนอให
นายอําเภอพิจารณา 
 

20 วัน งานทะเบียน
ราษฎร / สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน
เทศบาลตําบล
โนนสูง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอําเภอ พิจารณา
พยานหลกัฐาน แลวแจงผล
การพิจารณาใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ินทราบ 
 

9 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ิน พจิารณา
ดําเนินการ และแจงผลการ
พิจารณา 
 

1 วัน งานทะเบียน
ราษฎร / สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน
เทศบาลตําบล
โนนสูง 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) 
รูปถาย 2 น้ิว 
จํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาทะเบียน
บาน หรือสําเนา
ทะเบียนประวัติ 
เชน ท.ร.38 , 
ท.ร. 38/1 , 
ท.ร.38 ก หรือ 
ท.ร.38 ข 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หลักฐานที่แสดง
วาเกิดใน
ราชอาณาจักร 
(ถาม)ี 

- 1 0 ฉบับ (เชน หลักฐาน
ลงบญัชีทหาร
กองเกิน , 
ใบสําคัญประจําถ่ิน
ที่อยู หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว เปนตน) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองถ.ลําลกูกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
4) ชองทางการรองเรียน   นายกเทศมนตรีตําบลโนนสงู  เทศบาลตําบลโนนสูง 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสงู  ถนนศรีธานี  ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
30160  โทร 044-379272  www.nonsung.go.th) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


