คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอหนังสือรับรองกำรเกิด ตำมมำตรำ 20/1
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(สาโรงใต้)* อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยน
ื่ คาร้อง ได้แก่ ผู้ร้อง หรือผู้ได้รับมอบอานาจ
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิด
จากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิ จารณาให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้องดาเนินการหารือ
มายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
สานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
222 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ที่ผ้ร้องเกิด / ที่ผ้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน / ที่ผู้ร้อง
มีภูมิลาเนาอยู่ในปัจจุบัน))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบิดา มารดา สัญชาติของบิดา
มารดา ถึงสถานที่เกิด จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดา และทีอยู่
ปัจจุบัน และรวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็น เสนอให้
นายอาเภอพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณาดาเนินการ
และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

5 นาที

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

5 นาที

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง)
2)
รูปถ่ำย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำเนำทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38 , ท.ร.
38/1 , ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4)
หลักฐำนที่แสดงว่ำเกิดในรำชอำณำจักร (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เช่น หลักฐานลงบัญชีทหารกองเกิน , ใบสาคัญประจาถิ่นที่
อยู่ หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เป็นต้น)
5)
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

-

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 222 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ประกาศสานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 03/09/2015 15:17
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

