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สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร ๕๗๑๓๐
20 มิถนุ ายน ๒๕๕6

เรื่อง

ขอความรวมมือประชาสัมพันธขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนราษฎร

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 เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด
ตามมาตรา 20/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ฯลฯ จํานวน 1 ชุด
3.ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนทองถิ่น
จํานวน 1 ชุด
ตามที่ไดรับทราบขอมูลในเบือ้ งตนจากกํานัน-ผูใหญบาน ถึงการปฏิบัติงานที่ลาชาของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และฝายกํานัน-ผูใหญบาน มีความเห็นใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประสงคขอใหสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย เปนผูดําเนินการรวบรวมคําขอและสอบสวน เพื่อประโยชนในความ
สะดวกของประชาชนที่ขอรับบริการเปนสําคัญ และเกี่ยวของกับอํานาจการอนุมัติของนายอําเภอแมสาย ในการ
ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ความแจงแลว นั้น
ปลัดเทศบาลในฐานะนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เปนผูรับผิดชอบในการ
กํากับควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฯ ในสวนที่เกี่ยวของ
จึงขอรายงานผลคืบหนาของปญหาความ
ขัดของและและความลาขาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทะเบียนราษฎร ไปแลว 2 กรณี ไดแก
1)แจงการกําชับการปฏิบัติงานให ผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น ที่ไดรับการแตงตั้งและพนักงาน
เจาหนาที่ ในสังกัด ไดรับทราบและถือปฏิบัติ ในการใหความสําคัญ เอาใจใส เรงรัดและดูแลการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนสําคัญ รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาดวย
2)ในกรณีที่ฝายกํานัน ผูใ หญบาน มีความเห็นที่จะใหสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย เปน
ผูดําเนินการออกหนังสือรับรองการเกิดแทน เนื่องจากปญหาความลาชาของสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ ประกอบ
กับนายอําเภอแมสาย เปนผูมีอํานาจอนุมัติอยูแลว สําหรับผูขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รวมถึงกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ยื่นคําขอ
สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ พ.ศ.2508 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 ที่จําเปนตองนําหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด ไปประกอบเรื่องพิจารณานั้น สํานักทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดมีหนังสือแจงรายงานผลขอขัดของ ขอเสนอแนะของทาน ตอนายอําเภอ
แมสายแลว รายละเอียดตามสําเนาหนังสือที่สงมาพรอมนี้
อนึ่ง ในการติดตามผลคืบหนาของการออกหนังสือรับรองการเกิดฯ ที่สํานักทะเบียนทองถิ่น
มอบใหผูขอลงรายการสัญฃาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 ไปยื่นเอกสารคําขอฯ ตอสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย รับทราบวา ผูขอลงรายการสัญฃาติไทย
ดังกลาว ไดลําดับนัดหมายลาสุด สําหรับนําพยานบุคคลมาสอบสวนเปนเดือนธันวาคม 2557
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กฎหมาย ดังนั้น ในระหวางการเสนอเรื่องพิจารณา ใหยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียน เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการขอรับบริการตามหลักเกณฑเงื่อนไข ของเอกสารที่สงมาดวย 2 และอยูระหวางเรงรัดแกไข
ปญหาความขัดแยงและความลาชาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทะเบียนราษฎร นายทะเบียนทองถิ่น ได
กําชับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในหนาที่และความรับผิดชอบใหเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม
สามารถแกไขปญหาและบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วขึ้น รวมทั้งใหผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น และ
เจาหนาที่ทะเบียนฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้
1.คํารองของประชาชนจะตองไดรับการพิจารณาและดําเนินการทุกราย การปฏิเสธคํารองของ
ประชาชนในเรื่องใด จะตองสั่งการโดยผูมีอํานาจตามกฎหมาย เชน นายทะเบียนผูรับแจง นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่น และจะตองแจงขอกฎหมาย ขอพิจารณาและเหตุผลของผูสั่งการใหผูรองทราบเปน
หนังสือ ทั้งนี้ หามมิใหเจาหนาที่ปฏิเสธการรับคํารองจากประชาชนเปนอันขาด
2.ในการดําเนินการตามคํารองของประชาชน หากจําเปนตองตรวจสอบและขอหลักฐานจาก
สํานักทะเบียนหรือหนวยงานอื่น ใหเจาหนาที่สํานักทะเบียนทองถิ่นที่รับคํารอง รับเปนภาระในการดําเนินการ
ใหโดยไมชักชา เวนแตผูรองมีความประสงคที่จะดําเนินการเอง
3.การเรียกตรวจพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคล เพื่อพิจารณาดําเนินการตามคํารอง
ของประชาชน ใหคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงและความเปนไปไดของผูรองในการแสวงหาพยานหลักฐานดังกลาว
เปนสําคัญ มิใชเรียกหลักฐานตามความตองการของเจาหนาที่ กรณีหลักฐานของผูรองไมเพียงพอที่จะพิจารณา
ดําเนินการใหไดตามคํารอง และมีเหตุจาํ เปนตองเรียกสอบสวนพยานบุคคลที่เปนขาราชการระดับสัญญาบัตร
หรือเทียบเทาหรือการใชประชาคมรับรอง หรือการเรียกผลการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ใหขึ้นอยู
กับดุลพินิจของนายอําเภอ หรือปลัดเทศบาล ในฐานะนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผู
พิจารณา และควรหาวิธีการชวยเหลือผูรองในการแสวงหาหลักฐานดังกลาวตามสมควร
4.การตัดสินใจและการสั่งการของผูมีอํานาจตามกฎหมายและระเบียบ นอกจากจะพิจารณา
ขอกฎหมายแลว ใหคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษยประกอบดวย โดยใหระลึกอยูเ สมอวาเปน
หนาที่ของนายทะเบียนที่จะชวยเหลือคนไทยที่ตกหลนใหไดรับการแจงการเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
ดังนั้น สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงไดแจงประสานแนวทางในการ
ปฏิบัติจากนายทะเบียนอําเภอแมสาย ในกรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม มาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 สํานักทะเบียนทองถิ่นฯ สามารถรับคําขอลงรายการ
สัญชาติไทย และใหนายทะเบียนสอบสวนเพื่อรับรองเรื่องการอาศัยอยูจริงในประเทศไทย แลวจึงรวบรวม
เอกสารหลักฐานเสนอใหนายอําเภอแมสาย พิจารณาอนุมัติ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0309.1/ว1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 และหนังสือสั่งการของสํานักทะเบียนกลางที่ไดแจง
ซักซอมความเขาใจและแนวทางในการปฏิบัติของเจาหนาที่ทุกฝายไวแลว
ดังเชนที่สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลแมสาย ไดเคยดําเนินการและถือปฏิบัติ อันจะสามารถชวยเหลือใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชน
รวดเร็วขึ้นและบรรเทาความเดือดรอนที่ไดรับผลกระทบลงได
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรายงาน
อําเภอแมสายที่แนบมาพรอมนี้ ทั้งนี้ หากไดผลคืบหนาประการใด จักไดแจงใหทราบโดยทั่วกันตอไป

-3จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความรวมมือจากทาน ไดชวยเหลือประชาสัมพันธ
ขาวสารใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี
ดังเชนเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
รอยโท

( กิตติชัย เจริญยิ่ง )
นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เอกสารประชาสัมพันธ สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด
ตามประกาศ สนท.กลาง เรือ่ ง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด ตาม ม.20/1
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2551
……………………………..
1.ผูขอ เปนกลุมคนที่ ครม.มีมติ ใหสัญชาติไทย หรือ ใหแปลงสัญชาติเปนไทย หรือกรณีมีเหตุจําเปนอื่น ถา
อายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ ใหบิดา มารดา ผูปกครองที่อุปการะ เปนผูยนื่ คําขอแทน
2.โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ไดแก
1)เกิดในไทย
2)ยังไมไดแจงเกิด หรือ
3)แจงเกิดแลว แตไมมีสูติบัตร หรือชํารุด สูญหาย
4)สนท.ที่เกี่ยวของ ไมสามารถคัดสําเนา สูติบัตร/ทะเบียนคนเกิดได
5)มีความจําเปน ตองมีหนังสือรับรองการเกิด เชน เพื่อใชขอสัญชาติไทย
,ขออนุญาตทํางานในตางประเทศ
3.สนท. ที่รบั คําขอ ไดแก สํานักทะเบียน ที่ผูนั้นเกิด หรือ มีชื่อในทะเบียนบาน หรือ มีภูมิลําเนาปจจุบัน
4.เอกสารหลักฐาน ประกอบคําขอ ไดแก รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป สําเนาทะเบียนบาน/
ทะเบียนประวัติ เชน ท.ร.38, ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก. หรือ ท.ร.38 ข เปนตน และหลักฐานที่แสดงวาเกิดใน
ไทย (ถามี) เชน หลักฐานทะเบียนทหาร,ใบสําคัญถิ่นที่อยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
5.ผูขอตองนํา -พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานหลักฐานอื่น ไปให นายทะเบียน.ตรวจสอบ สอบสวน
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ยนื่ คําขอ
6.การปฏิบตั ขิ องนายทะเบียน
-ออกใบรับคํารอง (ใหสําเนาคําขอ แลว นทบ.รับรองสําเนา)
-ตรวจสอบหลักฐานการมีชื่อและรายการบุคคลใหไดขอเท็จจริงวา เปนบุคคลคนเดียวกัน
-สอบสวน
1)ผูยื่นคํารอง เกี่ยวกับ บิดามารดา สัญชาติ สถานที่เกิด จํานวนพี่นอง รวมบิดามารดา ที่อยูปจจุบัน
2)บิดา มารดา ผูใหกําเนิด หรือ ผูปกครองที่อุปการะ (ถามี)
3)พยานบุคคล ที่นาเชื่อถือเพื่อรับรองสถานที่เกิด และความเปนมาของบิดา มารดาผูใหกําเนิดของผูขอฯ
-พยานบุคคลทีน่ าเชื่อถือ หมายถึง บรรลุนิตภิ าวะแลว มีรายการในทะเบียนบาน มีฐานะมั่นคง เปนที่
เคารพของประชาชนในทองถิ่น มีที่อยูเปนหลักแหลง คุนเคยครอบครัวผูยื่นคําขอ รูเห็นการเกิด หรือให
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะการเกิด ของผูขอหนังสือรับรองการเกิดได
กรณีการสงประเด็น (ผูขอหนังสือรับรองการเกิดมีถิ่นที่เกิดในเขตพื้นที่ สนท.อื่น)
-สนท.ที่รับประเด็นตองตรวจสอบ และสอบสวน ใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแตไดรับเรื่อง หากไม
เสร็จดวยเหตุใด ใหแจงเหตุนั้นภายในระยะเวลา
-นทบ.ผูสอบสวน หมายถึง นทบ.อําเภอ ,นทบ.ทองถิ่น และผช. นทบ.ทีไ่ ดรับมอบหมาย
นายทะเบียนรวบรวมคําขอและพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ พรอมความเห็น เสนอ นทบ.ทองถิ่น ภายใน
7 วัน นับแตไดรับพยานหลักฐานครบถวน

7.การปฏิบตั ขิ องนายทะเบียนอําเภอ / นทบ.ทองถิ่น
-ตรวจสอบ ความถูกตองของพยานเอกสาร และประเด็นสอบสวน ใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต
ไดรับเรื่องจาก นทบ.
-ผลการพิจารณา
1)อนุมตั ิ ถาเชื่อไดวา เกิดในไทย ใหออก ท.ร.20/1 ออก 2 ตอน โดยตอนที่ 2 เก็บไวที่ สนท.เพื่อ
ตรวจสอบ และคัดรับรองได ทั้งนี้ ใหจัดทําทะเบียนคุมไว
2)ไมอนุมัติ ถาพยานหลักฐาน ไมเพียงพอ จะเชื่อวา เกิดในไทย
-ให นทบ.อําเภอ/ทองถิ่น แจงคําสั่งไมอนุมัติ เปนหนังสือใหผูขอ ภายใน 3 วัน นับแตมีคําสั่ง
โดยระบุ ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอพิจารณา สิทธิในการอุทธรณ
การอุทธรณ
-ทําเปนหนังสือ
-ระบุขอโตแยง ขอเท็จจริง หรือขอกฎหมาย
-การอุทธรณ และพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามกฎกระทรวง หลักเกณฑการโตแยงฯ
หลักของการออกหนังสือรับรองการเกิดวาผูใดเกิดในประเทศไทย ควรมีขอเท็จจริงประกอบดวย
-ขณะที่ผรู องเกิด มารดาของผูรองจะตองอาศัยอยูในประเทศไทย
-ควรมีผูพบเห็นการตั้งครรภของมารดาผูรอง ในประเทศไทย
-ผูทําคลอดและพยานผูรูเห็นการเกิด จะตองมีขอมูลยืนยันไดวา ผูรองในขณะเกิดกับผูรองในปจจุบันเปนคน
เดียวกัน
แบบฟอรมบันทึกถอยคําพยาน
-แบบฟอรมการใหถอยคําของผูรองระบุถึง สถานที่อยู/ทํางาน/สถานศึกษาทุกแหง ระยะเวลาที่เคยอยูทุกแหง
เจาบาน/นายจางเปนใครบาง เพื่อนบานใกลเคียงทุกคน ผูรองรูจักกับพยานแตละคนที่ใด เมื่อใด มีความสัมพันธ
ใดกัน
-แบบฟอรมการใหถอยคําของบิดา/มารดา ระบุถึง สถานที่อยู/ทํางาน/สถานศึกษาทุกแหง ระยะเวลาที่เคยอยู
ทุกแหง เจาบาน/นายจางเปนใครบาง เพื่อนบานใกลเคียงทุกคน บิดา/มารดาผูรองรูจักกับพยานแตละคนที่ใด
เมื่อใด มีความสัมพันธใดกัน มารดาผูรองตั้งครรภผูรองเมื่อใด คลอดเมื่อใด ใครเปนผูทําคลอด มีผใู ดรูเห็นการ
คลอดบาง บุตรของตนไปอยูที่ใด/เรียนหนังสือ/ทํางานที่ใดบาง
-แบบฟอรมการใหถอยคําของผูทําคลอด ระบุถึง สถานทีอ่ ยู/ทํางาน/สถานศึกษาทุกแหง ระยะเวลาที่เคยอยูทุก
แหง เจาบาน/นายจางเปนใครบาง เพื่อนบานใกลเคียงทุกคน รูจักบิดา/มารดาผูรองที่ใด เมื่อใด ใครเปนผูมา
ตามไปทําคลอด ผูรองคลอดที่ใด เมื่อผูร องคลอดแลว จนถึงปจจุบันผูรองไปอาศัยอยูที่ใดบาง เด็กที่ตนทําคลอด
ในอดีตกับผูรองในปจจุบันเปนบุคคลคนเดียวกันหรือไม ทราบไดอยางไร
ลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
ซึ่งอาจทําให ผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 267 ผูใดแจงใหเจาพนักงาน ผูกระทําการตามหนาที่
จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือ
เอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐาน ประการที่นา จะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ ไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ดวนมาก

