คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

่่
่
การรับแจ้งการเกดิ (เด็กเรรอนหรื
อเด็กทีไมปรากฎบุ
พการี หรื อบุพการี ทอดทิ4งซึ งอยูใ่ นการอุปการะของ
่
่
ของหนวยงานของรั
ฐหรื อหนวยงานเอกชนที
จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวตั ถุประสงค์
่
เพือการชวยเหลื
อเด็ก) (ระเบียบฯ ข้ อ ๕๙/๑)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ขอบเขตการให้ บริการ

สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง

่
สถานที / ชองทางการให้
บริ การ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ

สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาหนด
)

โทรศัพท์ : 0 7782 1906, 0 7782 2035
โทรสาร : 0 7781 1888

่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตั4งแตเวลา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
๑. เด็กทีจะแจ้ งเกิด ต้ องมีอายตํุ ากว่ า ๑๘ ปี
๒. ผู้แจ้ ง ได้ แก่ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานเอกชนทีสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กตามรายชือหน่ วยงานทีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด หรือผู้ทีได้ รับมอบหมาย
ขันตอน และระยะการให้ บริการ
่
ขั4 นตอน
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผูแ้ จ้งแสดง
สํานักทะเบียนอําเภอหรื อสํานักทะเบียนท้องถิน
่ การแจ้ง
(๒) ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรวามี
ิ
ิ
่ น
การเกดและรายการบุ
คคลของเด็กทีขอแจ้งการเกดในทะเบี
ยนบ้านแหงอื

หรื อไม่
ี อง ให้ทราบข้อเท็จจริ ง
(๓) สอบสวนผูแ้ จ้งและพยานบุคคลทีเกยวข้
ี ั
เกยวกบประวั
ติของเด็ก และบิดามารดา
ั แ้ จ้งการเกดิ
(๔) ออกใบรับแจ้งการเกดิ (ท.ร.๑๐๐) ให้กบผู
(ขั4 นตอนที ๑-๔ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๕ นาที)
(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคลและ
รวบรวมหลักฐาน พร้อมเสนอความเห็นไปยังนายอําเภอท้องทีภายใน
ิ
๖๐ วันนับแตวั่ นทีได้รับแจ้งการเกดโดยให้
สรุ ปความเห็นพร้อมระบุเหตุผล
่ กทีขอแจ้งการเกดเป็
ิ นผูเ้ กดในราชอาณาจั
ิ
ประกอบวาเด็
กรหรื อไม่ เป็ นผูม้ ี

่ สัญชาติไทย หรื อไมสามารถยื
่
สัญชาติไทย หรื อไมได้
นยันสถานะการเกดิ
และสัญชาติของเด็ก
(๖) นายอําเภอต้องพิจารณาและแจ้งผลให้นายทะเบียนทราบ
ภายใน ๓๐ วัน
ิ นผูท้ ีเกดในราชอาณาจั
ิ
(๗) กรณี ผลการพิจารณาระบุว่าเด็กทีแจ้งเกดเป็
กร

และเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนออกสู ติบตั ร ท.ร.๑ หรื อ ท.ร.๒
่ ให้แกผู่ แ้ จ้ง โดยลงรายการเกยวกบเด็
ี ั ก บิดาและมารดา
แล้วแตกรณี
่ ทราบ
เทาที
ิ นผูท้ ีเกดในราชอาณาจั
ิ
(๘) ถ้าผลการพิจารณาระบุว่าเด็กทีแจ้งการเกดเป็
กร
่ รับสัญชาติไทยให้ออกสูติบตั ร ท.ร.๓ ให้แกผู่ แ้ จ้งโดยลงรายการ
และนาได้

ี ั ก บิดาและมารดา เทาที
่ ทราบ
เกยวกบเด็

ขันตอน และระยะการให้ บริการ
่
ขั4 นตอน
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนอําเภอหรื อสํานักทะเบียนท้องถิน
(๙) เพิมชือเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ หรื อ ท.ร.๑๓ ของ
่
สถานสงเคราะห์แล้วแตกรณี
่ กทีแจ้งการเกดไมได้
ิ ่ เกดิ
(๑๐) กรณี นายอําเภอแจ้งผลการพิจารณาวาเด็
่ รับสัญชาติไทย หรื อไมอาจพิ
่ สูจน์สถานะการ
ในราชอาณาจักรและไมได้
ิ
เกดและสั
ญชาติของเด็กได้ ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ
(ท.ร.๓๘ ก) ให้เด็กเป็ นบุคคลประเภท ๐ โดยใช้เลขทีบา้ นของสถาน
สงเคราะห์
ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนิ นการ ๙๐ วัน
(หมายเหตุ : ดําเนิ นการโดยใช้ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิสูจน์ สถานะการเกิดและสั ญชาติ ของเด็กซึ4 งถูกทอดทิ ง5 เด็กเร่ ร่ อน หรื อเด็กที4
ไม่ ปรากฏบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ ง5 พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ4 งกําหนดให้ ใช้ ความละเอี ยดรอบคอบในการตรวจสอบสถานะ สั ญชาติ ของผู้เกิด)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานทีตอ้ งใช้
(๑) บัตรประจําตัวผูแ้ จ้ง
่ นซึ งรับตัวเด็กทีของแจ้งการเกดไว้
ิ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ทีเรี ยกชือเป็ นอยางอื
่
(๓) หลักฐานการรับตัวเด็กของหนวยงานที
รับตัวเด็กไว้
่
(๔) รู ปถายของเด็
ก ขนาด ๒ นิ4ว จํานวน ๒ รู ป
(๕) หนังสื อมอบอํานาจ (ถ้ามี)
ี องกบเด็
ั กทั4 งพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถ้ามี)
(๖) หลักฐานอืนๆ ทีเกยวข้
ค่ าธรรมเนียม
การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบทีกาหนด
ํ
่ อร้องเรี ยนได้ที
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรื องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั4 น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั4 น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพื4นที ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพื4นที หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

่
ตัวอยางแบบฟอร์
ม

