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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
    5.1 ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน (ระเบียบฯ 

ขอ 52 และ ขอ 54) 02/06/2558 14:21  
11. ชองทางการใหบริการ  
     11.1 สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลทาขาม ท่ีวาการอําเภอบางปะกง หมู 6 ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท 038-530120 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     12.1 ผูแจงไดแก 
         (1) กรณีเกิดในบาน บิดา หรือมารดา หรือเจาบานท่ีเด็กเกิด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจาบาน  
         (2) กรณีเกิดนอกบาน บิดา หรือมารดา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดา หรือมารดา 
     12.2 ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีเด็กเกิด 
     12.3 เง่ือนไข 
         (1) การพิจารณาการไดสัญชาติของบุตร กรณีท่ีมารดาเปนคนตางดาว และบิดาเปนคนไทย ตองดําเนินการสอบสวน 
             พยานบุคคล เพ่ือใหไดขอเท็จจริงวาบิดาเปนบุคคลสัญชาติไทย ใชเวลา 1 วัน   
         (2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ 
             ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน 
             แวดลอม และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
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         (3) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง 
             ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือตองสงให 
             สํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพ่ือสงใหสํานัก 
             ทะเบียนกลาง เพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

10 นาที สํานักทะเบียน
ทองถ่ินเทศบาล
ตําบลทาขาม 

- 

2) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจง /ไมรับแจง และแจงผล
การพิจารณา 

10 นาที สํานักทะเบียน
ทองถ่ินเทศบาล
ตําบลทาขาม 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
     ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ของผูแจงและ
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
บิดามารดา(ถามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บานหรือสําเนา
ทะเบียนประวัติ
ของบิดามารดา 
(ถามี) 

สํานักทะเบียน
อําเภอ /สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน 

สํานักทะเบียน
อําเภอ /สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีจะขอเพ่ิมชื่อเด็ก
ท่ีเกิด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) หนังสือรับรอง
การเกิด ตามแบบ 
ท.ร. 1/1 

- 1 0 ฉบับ (ท่ีออกใหโดยโรง 
พยาบาลท่ีเด็กเกิด 
เปนกรณีเด็กท่ีเกิด
ในสถานพยาบาล) 

3) ใบรับแจงการเกิด
ตามแบบ ท.ร. 1 
ตอนหนา 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจงเกิดกับ
กํานัน  ผูใหญบาน 
และเด็กเกิดใน
บาน) 

4) หนังสือมอบ 
หมาย (ถามี) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบใหบุคคล
อ่ืนเปนผูแจง) 

16. คาธรรมเนียม 
     16.1 ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 
     17.1 ชองทางการรองเรียน สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลทาขาม ท่ีวาการอําเภอบางปะกง หมู 6 ตําบล 

ทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท 038-530120 
     17.2 ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลทาขาม 122 หมู 3 ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

โทรศัพท 038-573411-2 ตอ 116 โทรสาร 038-573411-2 ตอ 116  หรือ เว็บไซต http://www.thakam.go.th 

    17.3 ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 
หมายเหตุ- 

    17.4 ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

     ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
       - 
วันท่ีพิมพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางสาวกัณณิกา ปานกลาง 
อนุมัติโดย นางสมจิตร พันธุสุวรรณ 
เผยแพรโดย นางสาวนิชาภา  เรืองวงษ 
 

 

http://www.thakam.go.th/

