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คู่มือสำหรับประชำชน ฉบับที่ 1
๑.กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเกิดในบ้ำน และเกิดนอกบ้ำน

2/5

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเกิดในบ้ำน และเกิดนอกบ้ำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่
กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเกิดในบ้ำน และเกิดนอกบ้ำน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: เขตเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นำที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเกิดในบ้ำน และเกิดนอกบ้ำน (ระเบียบฯ
ข้อ 52 และ ข้อ 54) 02/06/2558 14:21
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. โทร. 0 4327 2661 , 0 4327 2642 ต่อ 12
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้งได้แก่
(1) กรณีเกิดในบ้ำน บิดำ หรือมำรดำ หรือเจ้ำบ้ำนที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบิดำ มำรดำ หรือเจ้ำบ้ำน
(2) กรณีเกิดนอกบ้ำน บิดำ หรือมำรดำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบิดำ หรือมำรดำ
2. ระยะเวลำกำรแจ้ง ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด
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3. เงื่อนไข
(1)กำรพิจำรณำกำรได้สัญชำติของบุตร กรณีที่มำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว และบิดำเป็นคนไทย ต้องดำเนินกำรสอบสวนพยำน
บุคคล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ำบิดำเป็นบุคคลสัญชำติไทย ใช้เวลำ 1 วัน
(2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ระเบียบ หรือโดยอำพรำง หรือโดยมีรำยกำรข้อควำม
ผิดจำกควำมเป็นจริง ให้นำยทะเบียนดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยำนบุคคล พยำนแวดล้อม และพิจำรณำให้
แล้วเสร็จ ภำยใน 7 วัน
(3) กรณีที่มีควำมซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทำงกำรปฏิบัติ ข้อกฎหมำย หรือกำรตรวจสอบเอกสำรสำคัญ ต้องดำเนินกำร
หำรือมำยังสำนักทะเบียนกลำง ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน (ทั้งนี้ กำรหำรือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลำง
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่ำนสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลำง เพื่อตอบข้อหำรือ
ดังกล่ำวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

กำรตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องคำขอ และ 10 นำที
ตรวจสอบหลักฐำนกำรยื่น
ประกอบพิจำรณำในเบื้องต้น

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น

กำรพิจำรณำ

นำยทะเบียนพิจำรณำ รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
กำรพิจำรณำ

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

10 นำที

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นำที
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ

หมำยเหตุ
-

-
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
0
ของผู้แจ้ง และ
1) บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
บิดำ มรดำ (ถ้ำมี)
สำเนำทะเบียน สำนักทะเบียน
1
0
บ้ำน หรือสำเนำ อำเภอ/สำนัก
2) ทะเบียนประวัติ ทะเบียนท้องถิ่น
ของบิดำ มำรดำ
(ถ้ำมี)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน สำนักทะเบียน
1
0
1) บ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น
หนังสือรับรอง
1
0
กำรเกิด ตำมแบบ
2) ท.ร. 1/1

3)
4)

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
-

ฉบับ

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
(ที่จะขอเพิ่มชื่อเด็ก
ที่เกิด)
ฉบับ

ใบรับแจ้งกำรเกิด ตำมแบบ ท.ร. 1
ตอนหน้ำ

1

0

ฉบับ

หนังสือ
มอบหมำย (ถ้ำมี)

1

0

ฉบับ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม0 บำท
หมำยเหตุ -

-

(ที่ออกให้โดย
โรงพยำบำลที่เด็ก
เกิด เป็นกรณีเด็กที่
เกิดใน
สถำนพยำบำล)
(กรณีแจ้งเกิดกับ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
และเด็กเกิดใน
บ้ำน)
(กรณีมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้แจ้ง)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่/ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่
หมำยเหตุ 905 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทร 043272661/043272642 www.banphaicity.go.th
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ชยำภรณ์ ศิลำอ่อน
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
ธนำยุทธ โคตรบรรเทำ

