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ประกาศสํานักทะเบียนกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด 

ตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกําหนดให้กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้

สัญชาติไทยแก่กลุ่มบุคคลใด หรือให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ หรือกรณีมีเหตุจําเป็นอื่น 
และบุคคลดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด ให้บุคคลดังกล่าวย่ืนคําขอหนังสือ
รับรองการเกิดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปน็
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
๑.  บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด หรือแจ้งการเกิดแล้ว แต่

ไม่มีสูติบัตรหรือสูติบัตรชํารุดสูญหายและสํานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดสําเนาสูติบัตรหรือ
ทะเบียนคนเกิดได้หากมีความจําเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สํานักทะเบียนแห่งที่ผู้นั้นเกิด หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมี
ภูมิลําเนาอยู่ปัจจุบัน พร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป สําเนาทะเบียนบ้านหรือ
สําเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.๓๘ ท.ร.๓๘/๑ ท.ร.๓๘ ก หรือ ท.ร.๓๘ ข เป็นต้น และหลักฐานที่
แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้น
ทะเบียนทหาร) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอหนังสือ
รับรองการเกิดเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดู
เด็กเป็นผู้ย่ืนคําขอแทน 

 
๒.  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอหนังสือรับรองการเกิด พร้อมด้วยหลักฐานจากผู้ย่ืน

คําขอแล้วให้นายทะเบียนออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจใช้วิธีการคัดสําเนาคําขอ
ดังกล่าวแล้วลงชื่อนายทะเบียนรับรองสําเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการรับเรื่องจากผู้ย่ืนคํา
ขอก็ได้ และให้ดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ ให้ตรวจสอบหลักฐานการมีช่ือและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรและสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเกิดเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้มีช่ือ
ในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือไม่ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๐๓ ง/หน้า ๒๓/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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๒.๒ สอบสวนผู้ย่ืนคําขอให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา มารดา สัญชาติของ
บิดา มารดา สถานที่เกิด จํานวนพี่น้องร่วมบิดา มารดา และที่อยู่ปัจจุบัน แล้วให้ผู้ย่ืนคําขอลงลายมือ
ช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบันทึกการสอบสวนต่อหน้านายทะเบียนที่ทําการสอบสวนและพยานอย่าง
น้อย ๒ คน 

๒.๓ สอบสวนบิดา มารดาผู้ให้กําเนิดหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูของผู้ขอ
หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) และพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อให้การรับรองเรื่องสถานที่เกิด และ
ประวัติความเป็นมาของบิดาและมารดาผู้ให้กําเนิดของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด 

พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ หมายถึง ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและต้องมีช่ือและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน มีฐานะมั่นคง เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ชัดเจน และรู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวผู้ย่ืนคําขอเป็นอย่างดี เป็นผู้รู้เห็นการเกิดหรือสามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานะการเกิดของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด ถ้าเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ข้าราชการบํานาญต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓ หรือเทียบเท่าระดับ ๓ 
ขึ้นไป หรือกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน 

๒.๔ ในกรณีผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดมีถิ่นที่เกิดในเขตพื้นที่สํานักทะเบียนอื่นและ
ผู้ขอไม่อาจนําพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลมาให้นายทะเบียนที่รับคําขอสอบสวนได้ ให้นาย
ทะเบียนที่รับคําขอส่งประเด็นไปให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
และสอบสวนแทน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งหลักฐานและบันทึกการสอบสวนไปยังสํานัก
ทะเบียนที่รับคําขอ  ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดังกล่าวดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสํานักทะเบียนที่ร้องขอ และหากไม่สามารถดําเนินการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจดําเนินการนั้นภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

๒.๕ ให้ผู้ ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเกิดนําพยานเอกสาร พยานบุคคล และ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปให้นายทะเบียนตรวจสอบและสอบสวนภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ย่ืนคําขอ 

๒.๖ เมื่อผู้ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเกิดได้นําพยานเอกสาร พยานบุคคลและ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อนายทะเบียนและได้ดําเนินการตาม ๒.๑ ถึง ๒.๔ แล้วให้นาย
ทะเบียนรวบรวมคําขอและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับพยานหลักฐานครบถ้วน 

นายทะเบียนผู้ทําการสอบสวนตาม ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ หมายถึง นายทะเบียน
อําเภอนายทะเบียนท้องถิ่น ผู้ช่วยนายทะเบียนอําเภอที่นายทะเบียนอําเภอมอบหมาย และผู้ช่วยนาย
ทะเบียนท้องถิ่นที่นายทะเบียนท้องถิ่นมอบหมาย 

 
๓.  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของ

พยานเอกสารและความครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคลแล้ว ให้พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากนายทะเบียนตาม ๒.๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔ .   กรณีนายทะเบียนอํา เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่ นพิจารณาเห็น ว่า 
พยานหลักฐานของผู้ขอน่าเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ให้ออกหนังสือรับรองการเกิด
ตามแบบ ท.ร.๒๐/๑ ท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ขอ 

หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๒๐/๑ ให้นายทะเบียนจัดทําเป็น ๒ ตอน มี
รายการเหมือนกัน โดยตอนที่ ๑ มอบให้แก่ผู้ขอ ส่วนตอนที่ ๒ ให้เก็บรักษาไว้ที่สํานักทะเบียน 
สามารถตรวจสอบและคัดรับรองสําเนาได้ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนคุมการออกหนังสือ
รับรองการเกิดไว้เป็นหลักฐานและลงรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 
๕ .   กรณีนายทะเบียนอํา เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่ นพิจารณาเห็น ว่า 

พยานหลักฐานของผู้ขอไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งไม่อนุญาต แล้วแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดเป็น
หนังสือภายในสามวัน นับแต่วันที่มีคําสั่ง โดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียน 
สิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์และระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย 

การอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นต้องทําเป็น
หนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 
๖.  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วิชัย  ศรีขวัญ 

ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. หนังสือรับรองการเกิด (แบบ ท.ร.๒๐/๑) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 


