
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลโนนไทยอ าเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมากระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ผู้ยื่นค าร้องได้แก่ผู้ร้องหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  

 

2. เงื่อนไข 

 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจาก

ความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายใน 60วัน 

 

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือ

มายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับ

แต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป  

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนไทย /ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (ท่ีผ้ ร้องเกิด / ท่ีผ้ ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน / ท่ีผู้ร้อง
มีภูมิล าเนาอยู่ในปัจจุบัน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาในเบ้ืองต้น 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลโนนไทย
อ าเภอโนนไทยจังหวัด

นครราชสีมา 
 

2) การพิจารณา 

นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารสอบสวนพยานบุคคลพยาน
แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับบิดามารดาสัญชาติของบิดามารดา

ถึงสถานที่เกิดจ านวนพี่น้องร่วมบิดามารดาและทีอยู่ปัจจุบันและ

รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอให้นายอ าเภอ
พิจารณา 

(หมายเหตุ: -) 

20 วัน เทศบาลต าบลโนนไทย

อ าเภอโนนไทยจังหวัด
นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายอ าเภอพิจารณาพยานหลักฐานแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบ  
(หมายเหตุ: -) 

9 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ 

 

4) การพิจารณา 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ
และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลต าบลโนนไทย

อ าเภอโนนไทยจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

รูปถ่าย 2 น้ิวจ านวน 2 รูป 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาทะเบียนประวัติเช่นท .ร.38 , ท.ร. 

38/1 , ท.ร.38 กหรือท.ร.38 ข 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน

ท้องถิ่น 

4) 
 

หลักฐานท่ีแสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร (ถ้ามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(เช่นหลักฐานลงบัญชีทหารกองเกิน , ใบส าคัญประจ าถิ่นที่

อยู่หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวเป็นต้น) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลโนนไทยโทรศัพท์  0-4438-1178   (www.nonthai.go.th) 

(หมายเหตุ: -) 
2) ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ .ล าลูกกาคลอง 9  อ.ล าลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)ประกาศส านักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


