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เรื่อง     ขอความรวมมือประชาสัมพันธขาวสาร เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนราษฎร 
 

เรียน    กํานันตําบลเวียงพางคํา /ผูใหญบานทุกหมูบานในเขตตําบลเวียงพางคํา  
 

อางถึง   หนังสือสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ ดวนมาก ที่ ชร 54601.1/ว.125 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 
 

สิ่งที่สงมาดวย   1.เอกสารสรุปประชาสัมพันธแนวทางการขอหนังสือรับรองการเกิด  จํานวน  1  ชุด 
  2.ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด 
  ตามมาตรา 20/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ฯลฯ  จํานวน  1  ชุด 
  3.ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑการจัดต้ัง ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือ 
  สํานักทะเบียนทองถิ่น       จํานวน  1  ชุด 
 

  ตามที่ไดรับทราบขอมูลในเบ้ืองตนจากกํานัน-ผูใหญบาน ถึงการปฏิบัติงานที่ลาชาของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และฝายกํานัน-ผูใหญบาน มีความเห็นใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประสงคขอใหสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย เปนผูดําเนินการรวบรวมคําขอและสอบสวน เพ่ือประโยชนในความ
สะดวกของประชาชนที่ขอรับบริการเปนสําคัญ และเกี่ยวของกับอํานาจการอนุมัติของนายอําเภอแมสาย ในการ
ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสญัชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
ความแจงแลว น้ัน 
  ปลัดเทศบาลในฐานะนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เปนผูรับผิดชอบในการ
กํากับควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฯ ในสวนที่เกี่ยวของ  จึงขอรายงานผลคืบหนาของปญหาความ
ขัดของและและความลาขาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทะเบียนราษฎร ไปแลว 2 กรณี ไดแก 
   1)แจงการกําชับการปฏิบัติงานให ผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น ที่ไดรับการแตงต้ังและพนักงาน
เจาหนาที่ ในสังกัด ไดรับทราบและถือปฏิบัติ ในการใหความสําคัญ เอาใจใส เรงรดัและดูแลการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนสําคัญ รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาดวย 
  2)ในกรณีที่ฝายกํานัน ผูใหญบาน มีความเห็นที่จะใหสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย เปน
ผูดําเนินการออกหนังสือรับรองการเกิดแทน  เน่ืองจากปญหาความลาชาของสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ ประกอบ
กับนายอําเภอแมสาย เปนผูมีอํานาจอนุมัติอยูแลว สําหรับผูขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รวมถงึกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ย่ืนคําขอ
สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ.2508 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 ที่จําเปนตองนําหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด ไปประกอบเรื่องพิจารณาน้ัน  สํานักทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดมีหนังสือแจงรายงานผลขอขัดของ ขอเสนอแนะของทาน ตอนายอําเภอ
แมสายแลว  รายละเอียดตามสําเนาหนังสือที่สงมาพรอมน้ี 
 

  อน่ึง  ในการติดตามผลคืบหนาของการออกหนังสือรับรองการเกิดฯ ที่สํานักทะเบียนทองถิ่น
มอบใหผูขอลงรายการสัญฃาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสญัชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2551 ไปย่ืนเอกสารคําขอฯ ตอสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย รับทราบวา ผูขอลงรายการสัญฃาติไทย
ดังกลาว ไดลําดับนัดหมายลาสุด สําหรับนําพยานบุคคลมาสอบสวนเปนเดือนธันวาคม 2557   
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   ซึ่งในการน้ี สํานักทะเบียนทองถิ่นฯ มิไดเพิกเฉยตอการแกไขปญหาสถานะของบุคคลตาม
กฎหมาย  ดังน้ัน ในระหวางการเสนอเรื่องพิจารณา ใหยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียน เพ่ือความสะดวกของ
ประชาชนในการขอรับบริการตามหลักเกณฑเง่ือนไข ของเอกสารที่สงมาดวย 2 และอยูระหวางเรงรัดแกไข
ปญหาความขดัแยงและความลาชาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนทองถิ่น ได
กําชับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในหนาที่และความรับผิดชอบใหเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม 
สามารถแกไขปญหาและบรกิารประชาชนไดอยางรวดเร็วขึ้น รวมทั้งใหผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น และ
เจาหนาที่ทะเบียนฯ ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.คํารองของประชาชนจะตองไดรับการพิจารณาและดําเนินการทุกราย การปฏิเสธคํารองของ
ประชาชนในเรื่องใด จะตองสั่งการโดยผูมีอํานาจตามกฎหมาย เชน นายทะเบียนผูรับแจง นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่น และจะตองแจงขอกฎหมาย ขอพิจารณาและเหตุผลของผูสั่งการใหผูรองทราบเปน
หนังสือ ทั้งน้ี หามมิใหเจาหนาที่ปฏิเสธการรับคํารองจากประชาชนเปนอันขาด 
  2.ในการดําเนินการตามคํารองของประชาชน หากจําเปนตองตรวจสอบและขอหลกัฐานจาก
สํานักทะเบียนหรือหนวยงานอ่ืน ใหเจาหนาที่สํานักทะเบียนทองถิ่นที่รับคํารอง รับเปนภาระในการดําเนินการ
ใหโดยไมชักชา เวนแตผูรองมีความประสงคที่จะดําเนินการเอง 
  3.การเรียกตรวจพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคล เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามคํารอง
ของประชาชน ใหคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงและความเปนไปไดของผูรองในการแสวงหาพยานหลักฐานดังกลาว
เปนสําคัญ มิใชเรียกหลักฐานตามความตองการของเจาหนาที่ กรณีหลกัฐานของผูรองไมเพียงพอที่จะพิจารณา
ดําเนินการใหไดตามคํารอง และมีเหตุจาํเปนตองเรียกสอบสวนพยานบุคคลที่เปนขาราชการระดับสัญญาบัตร
หรือเทียบเทาหรือการใชประชาคมรับรอง หรือการเรียกผลการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ใหขึ้นอยู
กับดุลพินิจของนายอําเภอ หรือปลัดเทศบาล ในฐานะนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผู
พิจารณา และควรหาวิธีการชวยเหลือผูรองในการแสวงหาหลักฐานดังกลาวตามสมควร 
  4.การตัดสินใจและการสั่งการของผูมีอํานาจตามกฎหมายและระเบียบ นอกจากจะพิจารณา
ขอกฎหมายแลว ใหคํานึงถงึสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษยประกอบดวย โดยใหระลึกอยูเสมอวาเปน
หนาที่ของนายทะเบียนที่จะชวยเหลือคนไทยที่ตกหลนใหไดรับการแจงการเกิดและเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน 
 

  ดังน้ัน สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงไดแจงประสานแนวทางในการ
ปฏิบัติจากนายทะเบียนอําเภอแมสาย  ในกรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม มาตรา 23 
แหงพระราชบัญญัติสญัชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  สํานักทะเบียนทองถิ่นฯ สามารถรับคาํขอลงรายการ
สัญชาติไทย และใหนายทะเบียนสอบสวนเพ่ือรับรองเรื่องการอาศัยอยูจริงในประเทศไทย แลวจึงรวบรวม
เอกสารหลักฐานเสนอใหนายอําเภอแมสาย พิจารณาอนุมัติ ตามหนังสอืสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่
มท 0309.1/ว1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 และหนังสอืสั่งการของสํานักทะเบียนกลางที่ไดแจง
ซักซอมความเขาใจและแนวทางในการปฏิบัติของเจาหนาที่ทุกฝายไวแลว ดังเชนที่สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลแมสาย ไดเคยดําเนินการและถือปฏิบัติ อันจะสามารถชวยเหลือใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชน
รวดเร็วขึ้นและบรรเทาความเดือดรอนที่ไดรับผลกระทบลงได  รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรายงาน
อําเภอแมสายที่แนบมาพรอมน้ี  ทั้งน้ี หากไดผลคืบหนาประการใด จักไดแจงใหทราบโดยทั่วกันตอไป 
 

 
 



สํานักปลัดเทศบาล  
งานทะเบียนราษฎร 
โทรศัพท/โทรสาร  ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ ,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายดวน รองทุกข-รองเรียน ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ 
สายดวนสํานักทะเบียนทองถิ่น  ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ 
จดหมายอิเลคทรอนิคส wiangphangkham.chi@nmt.or.th    ,www.nang-non.com 

 

-3- 
 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอความรวมมือจากทาน ไดชวยเหลือประชาสัมพันธ
ขาวสารใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน  หวังเปนอยางย่ิงวา คงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี 
ดังเชนเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

    รอยโท 
 ( กิตติชัย     เจริญย่ิง ) 

นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 

 



เอกสารประชาสัมพนัธ สํานกัทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

ผูอํานวยการทะเบียนกลาง ไดกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด  
ตามประกาศ สนท.กลาง เรือ่ง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด ตาม ม.20/1  

ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2551 
…………………………….. 

 
1.ผูขอ เปนกลุมคนที ่ครม.มีมติ ใหสัญชาติไทย หรือ ใหแปลงสัญชาติเปนไทย   หรือกรณีมีเหตุจําเปนอ่ืน  ถา
อายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ  ใหบิดา มารดา ผูปกครองที่อุปการะ  เปนผูย่ืนคําขอแทน 
2.โดยมีเงื่อนไขสําคญั ไดแก   1)เกิดในไทย 

2)ยังไมไดแจงเกิด หรือ  
3)แจงเกิดแลว  แตไมมีสูติบัตร หรือชํารุด สญูหาย 

    4)สนท.ที่เกี่ยวของ  ไมสามารถคัดสําเนา สติูบัตร/ทะเบียนคนเกิดได 
    5)มีความจําเปน  ตองมีหนังสือรับรองการเกิด เชน เพ่ือใชขอสัญชาติไทย 
       ,ขออนุญาตทาํงานในตางประเทศ 
3.สนท. ที่รบัคําขอ  ไดแก สํานักทะเบียน ที่ผูน้ันเกิด  หรือ มีช่ือในทะเบียนบาน หรือ มีภูมิลําเนาปจจุบัน 
4.เอกสารหลกัฐาน ประกอบคําขอ ไดแก  รูปถายหนาตรง ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รปู  สําเนาทะเบียนบาน/
ทะเบียนประวัติ เชน ท.ร.38, ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก. หรือ ท.ร.38 ข เปนตน  และหลกัฐานที่แสดงวาเกิดใน
ไทย (ถาม)ี เชน หลักฐานทะเบียนทหาร,ใบสําคัญถิ่นที่อยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
5.ผูขอตองนาํ   -พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน  ไปให นายทะเบียน.ตรวจสอบ สอบสวน  
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ย่ืนคําขอ 
6.การปฏบิตัขิองนายทะเบยีน     

-ออกใบรับคํารอง (ใหสําเนาคาํขอ แลว นทบ.รับรองสําเนา) 
-ตรวจสอบหลกัฐานการมีช่ือและรายการบุคคลใหไดขอเท็จจริงวา เปนบุคคลคนเดียวกัน 
-สอบสวน    
1)ผูย่ืนคํารอง เกี่ยวกับ บิดามารดา สัญชาติ สถานที่เกิด จํานวนพ่ีนอง รวมบิดามารดา ที่อยูปจจุบัน  
2)บิดา มารดา ผูใหกําเนิด หรือ ผูปกครองที่อุปการะ (ถามี) 
3)พยานบุคคล  ที่นาเช่ือถือเพ่ือรับรองสถานที่เกิด และความเปนมาของบิดา มารดาผูใหกําเนิดของผูขอฯ 
-พยานบุคคลทีน่าเช่ือถือ หมายถึง บรรลุนิติภาวะแลว  มีรายการในทะเบียนบาน มีฐานะมั่นคง เปนที่ 

           เคารพของประชาชนในทองถิ่น มทีี่อยูเปนหลักแหลง คุนเคยครอบครัวผูย่ืนคําขอ รูเห็นการเกิด หรือให 
           ขอมลูเกี่ยวกับสถานะการเกิด ของผูขอหนังสือรับรองการเกิดได  

กรณกีารสงประเดน็ (ผูขอหนังสือรับรองการเกิดมีถิ่นที่เกิดในเขตพ้ืนที่ สนท.อ่ืน) 
-สนท.ที่รับประเด็นตองตรวจสอบ และสอบสวน ใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแตไดรับเรื่อง หากไม 

           เสร็จดวยเหตุใด  ใหแจงเหตุน้ันภายในระยะเวลา 
-นทบ.ผูสอบสวน หมายถึง นทบ.อําเภอ ,นทบ.ทองถิ่น  และผช. นทบ.ทีไ่ดรับมอบหมาย 
นายทะเบยีนรวบรวมคําขอและพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวของ พรอมความเห็น เสนอ นทบ.ทองถิ่น ภายใน 

          7 วัน นับแตไดรับพยานหลักฐานครบถวน 
 
 
 



7.การปฏบิตัขิองนายทะเบยีนอําเภอ / นทบ.ทองถ่ิน 
-ตรวจสอบ ความถูกตองของพยานเอกสาร และประเด็นสอบสวน ใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต 
ไดรับเรื่องจาก นทบ. 

 -ผลการพจิารณา  
1)อนุมัติ  ถาเช่ือไดวา เกิดในไทย  ใหออก ท.ร.20/1 ออก 2 ตอน โดยตอนที่ 2 เกบ็ไวที่ สนท.เพ่ือ

ตรวจสอบ และคัดรับรองได ทั้งน้ี ใหจัดทําทะเบียนคุมไว 
2)ไมอนุมัติ  ถาพยานหลักฐาน  ไมเพียงพอ จะเช่ือวา เกิดในไทย 
-ให นทบ.อําเภอ/ทองถิ่น  แจงคําสั่งไมอนุมัติ  เปนหนังสอืใหผูขอ ภายใน 3 วัน นับแตมีคําสั่ง 
โดยระบุ ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอพิจารณา สิทธิในการอุทธรณ 
การอุทธรณ 
-ทําเปนหนังสือ 
-ระบุขอโตแยง ขอเท็จจริง หรือขอกฎหมาย 
-การอุทธรณ และพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามกฎกระทรวง หลักเกณฑการโตแยงฯ 
 

 
หลกัของการออกหนงัสือรบัรองการเกดิวาผูใดเกดิในประเทศไทย ควรมีขอเท็จจริงประกอบดวย 
-ขณะที่ผูรองเกิด มารดาของผูรองจะตองอาศัยอยูในประเทศไทย 
-ควรมีผูพบเหน็การต้ังครรภของมารดาผูรอง ในประเทศไทย 
-ผูทําคลอดและพยานผูรูเห็นการเกิด จะตองมีขอมูลยืนยันไดวา ผูรองในขณะเกิดกับผูรองในปจจุบันเปนคน
เดียวกัน 
 
แบบฟอรมบันทึกถอยคําพยาน 
-แบบฟอรมการใหถอยคําของผูรองระบุถึง สถานที่อยู/ทํางาน/สถานศึกษาทุกแหง ระยะเวลาที่เคยอยูทุกแหง 
เจาบาน/นายจางเปนใครบาง เพ่ือนบานใกลเคียงทุกคน ผูรองรูจักกับพยานแตละคนที่ใด เมื่อใด มคีวามสัมพันธ
ใดกัน 
-แบบฟอรมการใหถอยคําของบิดา/มารดา ระบุถึง สถานที่อยู/ทํางาน/สถานศึกษาทกุแหง ระยะเวลาที่เคยอยู
ทุกแหง เจาบาน/นายจางเปนใครบาง เพ่ือนบานใกลเคียงทุกคน บิดา/มารดาผูรองรูจักกับพยานแตละคนที่ใด 
เมื่อใด มีความสัมพันธใดกัน มารดาผูรองต้ังครรภผูรองเมื่อใด คลอดเมื่อใด ใครเปนผูทําคลอด มีผูใดรูเห็นการ
คลอดบาง บุตรของตนไปอยูที่ใด/เรียนหนังสือ/ทํางานที่ใดบาง 
-แบบฟอรมการใหถอยคําของผูทําคลอด ระบุถึง สถานทีอ่ยู/ทํางาน/สถานศึกษาทุกแหง ระยะเวลาที่เคยอยูทุก
แหง เจาบาน/นายจางเปนใครบาง เพ่ือนบานใกลเคียงทุกคน รูจักบิดา/มารดาผูรองที่ใด เมื่อใด ใครเปนผูมา
ตามไปทําคลอด ผูรองคลอดที่ใด เมื่อผูรองคลอดแลว จนถึงปจจุบันผูรองไปอาศัยอยูที่ใดบาง เด็กที่ตนทําคลอด
ในอดีตกับผูรองในปจจุบันเปนบุคคลคนเดียวกันหรือไม ทราบไดอยางไร 
 
 
 
     
 
 
 
 ดวนมาก 

ลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา  137 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน           ซ่ึงอาจทําให  ผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 267 ผูใดแจงใหเจาพนักงาน ผูกระทําการตามหนาที่       จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือ
เอกสารราชการ ซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐาน ประการที่นา    จะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ  
ประชาชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ  ไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
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