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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกาํหนด 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลประโคนชยั 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลประโคนชยั 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบสํานกัทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจดัทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัที ่5 

พ.ศ. 2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: เทศบาลตําบลประโคนชยั  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพิสจูน์สถานะการ

เกิดและสญัชาตขิองเดก็ ซึง่ถกูทอดทิง้ เดก็เร่ร่อน หรือเด็กท่ีไมป่รากฏบพุการีหรือบพุการีทอดทิง้ พ.ศ. 2551  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 90วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด   

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด   

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด (ระเบียบฯ ข้อ 57) 

02/06/2558 14:23  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ สํานกัทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตําบลประโคนชยั(ทีเ่ด็กเกิด)/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

339  ม. 6 ถ.โชคชยั-เดชอดุม อ.ประโคนชยั จ.บรีุรัมย์ 31140 โทรศพัท์ 0 4467 0858  หรือ  

เว็บไซต์  http://www.prakhonchai.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 

 

 

 

http://www.prakhonchai.go.th/
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ระยะเวลาการแจ้ง ตัง้แตพ้่นกําหนด 15วนั นบัแตว่นัท่ีเกิด 

2. ผู้แจ้ง ได้แก่ 

 

(1) บดิา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบคุคลท่ีจะแจ้งการเกิดยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 

(2) ผู้ ท่ียงัไมไ่ด้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองคําขอ และ

ตรวจสอบหลกัฐานการย่ืน

ประกอบพิจารณาใน

เบือ้งต้น 
 

10 นาที สํานกัทะเบียน

ท้องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวมรวมพยานหลกัฐาน 

เสนอให้นายอําเภอแหง่

ท้องท่ีพิจารณา อนมุตั/ิไม่

อนมุตัิ และแจ้งผลการ

พิจารณาให้นายทะเบียน

ทราบ 
 

89 วนั สํานกัทะเบียน

ท้องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รับ

แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ

พิจารณา 
 

1 วนั สํานกัทะเบียน

ท้องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

                                           - 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผู้แจ้ง) 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

ใบสําคญั

ประจําตวัคนตา่ง

ด้าว ของบิดา 

มารดาหรือ

ผู้ปกครองของเดก็ 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาทะเบียน

บ้านฉบบัเจ้า

บ้าน ท.ร.14 ท่ีมี

ช่ือบิดา มารดา 

หรือผู้ปกครอง 

สํานกัทะเบียน

ท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

2) 
รูปถ่ายของเด็ก 2 

นิว้ จํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรอง

การเกิด ตาม

แบบ ท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบบั (กรณีท่ีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล) 

4) 

หนงัสือ

มอบหมาย 

- 1 0 ฉบบั (กรณีท่ีมอบหมาย

ให้บคุคลอ่ืนเป็น

ผ้◌ูแจ้ง) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม          บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมกระทรวง ศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนสํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลกูกา คลอง 9  อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

                                            - 

 

19. หมายเหตุ 

                                             - 

 

 

 

 
 


