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คูมือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
2. หนวยงานเจ'าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให'อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข'อง :
ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตาม
มาตรา 20/1 แห$งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให'บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข'อบังคับ/ข'อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข'อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข'อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น'อยที่สุด 0
10. ชื่ออ'างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
02/06/2558 15:39
11. ชองทางการให'บริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนท,องถิ่นเทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม$ฮ$องสอน โทร. 053 614346/ติดต$อด,วยตนเอง ณ หน$วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป=ดให,บริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเว,นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต$เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม$หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่ผู,ร,องเกิด / ที่ผู,ร,องมีชื่อในทะเบียนบ,าน / ที่ผู,ร,องมีภูมิลําเนาอยู$ในปCจจุบัน)
12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ'ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารอง ไดแก ผูรอง หรือผูไดรับมอบอํานาจ
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเป@นไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการขอความผิดจากความเป@นจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดลอม และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสาร
สําคัญ ตองดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือ
ตองสงใหสํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงให
สํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงานที่
ที่
ขั้นตอน
บริการ
ให'บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
สํานักทะเบียนทองถิ่น
เอกสาร
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
เทศบาลเมือง
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
2) การพิจารณา นายทะเบียน ตรวจสอบ
20 วัน
สํานักทะเบียนทองถิ่น
เอกสาร สอบสวนพยานบุคคล
เทศบาลเมือง
พยานแวดลอมที่เกี่ยวของ
แมฮองสอน/สํานัก
เกี่ยวกับบิดา มารดา สัญชาติ
ทะเบียนอําเภอ
ของบิดามารดา ถึงสถานที่เกิด
จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา
และทีอยูปIจจุบัน และ
รวบรวมหลักฐานทั้งหมด
พรอมความเห็น เสนอให
นายอําเภอพิจารณา
3) การพิจารณา นายอําเภอ พิจารณา
9 วัน
สํานักทะเบียนอําเภอ
พยานหลักฐาน แลวแจงผล
การพิจารณาใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นทราบ
4) การพิจารณา นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 1 วัน
สํานักทะเบียนทองถิ่น
ทะเบียนทองถิ่น พิจารณา
เทศบาลเมือง
ดําเนินการ และแจงผลการ
แมฮองสอน/สํานัก
พิจารณา
ทะเบียนอําเภอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
-

-

-

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล'ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู'ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
ประชาชน
2) รูปถาย 2 นิ้ว
1
0
ฉบับ
จํานวน 2 รูป

หมาย
เหตุ
(ผูแจง)
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวน
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
ผู'ออกเอกสาร ฉบับจริง
1) สําเนาทะเบียนบาน สํานักทะเบียน
1
หรือสําเนาทะเบียน ทองถิ่นเทศบาล
ประวัติ เชน ท.ร.38 เมืองแมฮองสอน/
, ท.ร.38/1,ท.ร.38 สํานักทะเบียน
ก หรือ ท.ร.38 ข
อําเภอ
2) หลักฐานที่แสดงวา
1
เกิดในราชอาณาจักร
(ถามี)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

หนวย
นับ
เอกสาร
ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

(เชน หลักฐานลง
บัญชีทหารกองเกิน ,
ใบสําคัญประจําถิ่นที่
อยู หรือใบ สําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว
เป@นตน)

16. คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร'องเรียน
ถาการบริการไมเป@นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม$ฮ$องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม$ฮ$องสอน
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร<ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม$มีแบบฟอรม ตัวอย$าง และคู$มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ<
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตMแลว
จันทรMเพ็ญ อินตNะปวง
ปกรณM จีนาคํา
สมบูรณM ใจเย็น

