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คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 

แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: เขตพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลพรหมพริาม  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา 1.ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการใน

การของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1  งานทะเบียนและบัตร เทศบาลตําบล

พรหมพริาม  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลพรหมพิราม/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. ผูยื่นคํารอง ไดแก ผูรอง หรือผูไดรับมอบอํานาจ 
  2. เงื่อนไข 
  (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม และ
พิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60วัน 
  (2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือตองสงใหสํานักทะเบียน
กลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบขอหารือ
ดังกลาวตอไป 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 
 

30 วัน เทศบาลตําบล
พรหมพิราม 
อําเภอพรหม
พิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

(1.นายทะเบียน 
ตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนพยาน
บุคคล พยาน
แวดลอมที่
เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
บิดา มารดา 
สัญชาติของบิดา
มารดา ถึงสถานที่
เกิด จํานวนพี่นอง
รวมบิดามารดา 
และทีอยูปจจุบัน 
และรวบรวม
หลักฐานทั้งหมด
พรอมความเห็น 
เสนอใหนายอําเภอ
พิจารณา 20 วัน 
2.นายอําเภอ 
พิจารณา
พยานหลักฐาน 
แลวแจงผลการ
พิจารณาใหนาย
ทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียน
ทองถิ่นทราบ 9วัน 
3.นายทะเบียน
อําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่น 
พิจารณา
ดําเนินการ และ
แจงผลการ
พิจารณา 1 วัน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 - ฉบับ (1.รูปถาย 2 นิ้ว 
จํานวน 2 รูป 
2.สําเนาทะเบียน
บาน หรือสําเนา
ทะเบียนประวัติ 
เชน ท.ร.38 , ท.ร. 
38/1 , ท.ร.38 ก 
หรือ ท.ร.38 ข 
3.หลักฐานที่แสดง
วาเกิดใน
ราชอาณาจักร (ถา
ม)ี) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลพรหมพิราม 99 หมู 12 ตําบลพรหมพิราม อําเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท 055-369069 –107 สํานักปลัดเทศบาล   หรือเว็บไซต 
www.phromphiram.go.th 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) การบริการพิมพคํารองระบบงานทะเบียนราษฏร 

(* ผูเขารับบริการงานทะเบียนราษฏร  สามารถแจงรายละเอียดคํารองตางๆ ใหกับเจาหนาที่ดําเนินการ บันทึก
ขอมูล ในระบบบริการพิมพใบคํารองงานทะเบียนราษฏร ในการยื่นคํารองตางๆ และรอรับการบริการ  ไดเลยโดย
ไมตองกรอกแบบฟอรมใบคํารองเอง) 
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19. หมายเหตุ 
ผูเขารับบริการงานทะเบียนราษฏร สามารถแจงรายละเอียดคํารองตางๆ ใหกับเจาหนาที่ดําเนินการ บันทึกขอมูล 

ในระบบบริการพิมพใบคํารองงานทะเบียนราษฏร ในการยื่นคํารองตางๆ และรอรับการบริการ ไดเลยโดยไมตองกรอก
แบบฟอรมใบคํารองเอง 
 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ 11/09/2558 
สถานะ อนุมัติ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลพรหมพิราม 
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลพรหมพิราม 


