คูมือปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดในทองที่สํานะกทัเบียน)

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดในทองที่สํานักทะเบียน)
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลบางปะอิน(บานเลน*) อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ไมวาจะเปนบุตรของคนสัญชาติไทย หรือเปนบุตรของคนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือเปนบุตรของผูหลบหนีเขาเมือง ผูมีหนาที่แจงการเกิด คือ บิดา มารดา ผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเจา
บานที่เด็กเกิด ตองแจงการเกิดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองถิ่น ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่เด็กเกิด หรือจะแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่อื่นที่บิดา มารดา
หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานก็ได และนายทะเบียนตองรับแจงการเกิดและออก
สูติบัตรใหผูแจง โดยมีขอเท็จจริงเทาที่จะสามารถทราบไดระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับแตวันเกิด
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลบางปะอิน/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (*ที่วาการอําเภอบางปะอิน))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 25 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2)

การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจงเกิดกับฐานขอมูลการ
ทะเบียนราษฎรวาเด็กมีชื่ออยูในทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงรายการในสูติบัตร (ท.ร.๑ สําหรับคนซึ่งมีสัญชาติไทย ท.ร.๓
สําหรับบุตรของคนไทยซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.๐๓๑
สําหรับคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง)
(หมายเหตุ: -)
เพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่
เด็กเกิด(ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓ แลวแตกรณี) หรือทะเบียน
ประวัติ (ท.ร.๓๘ก) กรณีบุตรของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง
(หมายเหตุ: -)
มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4)

5)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวผูแจง และบัตรประจําตัวของบิดา มารดา (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

ลําดับ

2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา (ถา
มี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ที่ออกใหโดย
โรงพยาบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ใบรับแจงการเกิดตามแบบ ท.ร.๑ ตอนหนา (กรณีแจเกิดกับกํานัน
หรือผูใหญบาน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือมอบหมาย (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
(หมายเหตุ: (999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 0-3526-2289))
2)
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))
3)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก

ลําดับ
1)

ชื่อแบบฟอรม
ตัวอยางแบบฟอรมการแจงเกิด
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
Infographic
ลําดับ

ชื่อ

ไมมีขอมูล

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดในทองที่สํานักทะเบียน)
ชื่อเรียกทั่วไป: หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551)
3)ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนประวัติคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2547 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)
4)ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2548
5)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรเพื่อประชาชน พ.ศ.2535
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรเพื่อ
ประชาชน พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 1.0 วัน
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดในทองที่สํานักทะเบียน)
10/07/2558 10:24
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