คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดเกินกําหนดอายุไมเกิน 7 ป งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมือง
บุรีรัมย
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
มาตรา 18 เมื่อมีคนเกิดใหแจงการเกิดดังตอไปนี้
(1) คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดามารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนเกิดในบานภายในสิบหาวัน
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นับแตวันเกิด
(2) คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนเกิดนอกบานหรือแหงทองที่ที่จะพึง
แจงได ภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด ในกรณีจําเปนไมอาจแจงไดตามกําหนด ใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกินสามสิบ
วันนับแตวันเกิด
การแจงตาม(1) และ(2) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พรอมทั้งแจงชื่อคนเกิดดวย
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
ขอ 57 เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการเกิดเกินกําหนดของคนมีสัญชาติไทย ใหดําเนินการ
ดังนี้
(1) เปรียบเทียบคดีความผิด
(2) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน บัตรประจําตัวบิดามารดา (ถามี) หนังสือรับรองการ
เกิด (ถามี)
(3) สอบสวนผูแจง บิดา มารดา ใหทราบสาเหตุที่ไมแจงการเกิดภายในกําหนด กรณีบิดาหรือมารดาไมอาจมาใหถอยคํา
ในการสอบสวนไดไมวา จะดวยกรณีใด นายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุดังกลาวดวย
(4) รวบรวมหลักฐานและเลขคดีพรอมดวยความเห็นของนายทะเบียนเสนอนายอําเภอทองที่พิจารณา
(5) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลวใหนายทะเบียนดําเนินการตามระเบียบวาดวยการรับแจงการเกิดตามขอ ๕๒
หรือขอ ๕๔ แลวแตกรณี
การรับแจงการเกิดเกินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ถาเด็กที่จะแจงการเกิดมีอายุต่ํากวา 7 ปบริบูรณในวันที่ยื่นคํารอง ใหนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต เวนแตจะมีเหตุอันควรสงสัยเรื่องสัญชาติของเด็กที่
จะแจงการเกิด ใหนายทะเบียนรวบรวมหลักฐานเสนอขอความเห็นชอบจากนายอําเภอทองที่กอนพิจารณาอนุญาต
(เพิ่มความตามขอ 57 วรรคสอง โดยขอ 4 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ.4) พ.ศ. 2545)
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

สอบปากคําพยานบุคคล
และตรวจสอบหลักฐาน

การพิจารณา

รวบรวมหลักฐาน เสนอนาย 2 วัน
ทะเบียนทองถิ่นเพื่อ
พิจารณา กรณีเด็กอายุต่ํา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กวา 7 ป
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เมื่อนายทะเบียนทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติ ให
ดําเนินการออกใบสูติบัตร
(ท.ร.2)

1 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ของผูแจง (กรณี
1)
ทีไ่ มไดแจงการ
เกิดใหกับตัวเอง)
บัตรประจําตัว
สํานักทะเบียน
1
หรือใบสําคัญ
อําเภอ/สํานัก
ประจําตัวคนตาง ทะเบียนทองถิ่น
2) ดาวของบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครองของ
เด็ก (ถามี)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)
4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บาน (ท.ร.14) ที่
มีชื่อบิดามารดา
หรือผูปกครอง
ของเด็ก (ถามี)
หนังสือรับรอง
การเกิด ตาม
แบบ ท.ร. 1/1
หนังสือ
มอบหมาย (ถา
มี)
รูปถายของเด็ก
ขนาด 2 นิ้ว
ผลการตรวจดี
เอ็นเอ (DNA)

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)

-

1

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(กรณีแจงเกิดตาง
สํานักทะเบียน
และไมมีหนังสือ
รับรองการเกิด)

16. คาธรรมเนียม
1) คาปรับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ –
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2)

3)

4)

ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9 อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย หมายเลข
โทรศัพท 044602345 ตอ 103-104
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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