คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ขอบเขตการให้ บริการ

ิ
่ องที0อื0น (ระเบียบฯ ข้อ ๕๖/๑)
การรับแจ้งการเกดิ (เกดในบ้
าน, นอกบ้าน) ณ สํานักทะเบียนแหงท้
สํานักทะเบียนท้องถิ0นเทศบาลเมืองระนอง

่
สถานที0 / ชองทางการให้
บริ การ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ

สํานักทะเบียนท้องถิ0นเทศบาลเมืองระนอง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดที0ทางราชการกาหนด
)

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

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

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
ผู้แจ้ งได้ แก่ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้ วยกฎหมายของเด็กทีเกิด หรือผู้ได้ รับมอบหมายจากบิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง
ขั.นตอน และระยะการให้ บริการ
่
ขั นตอน
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผูแ้ จ้ง
สํานักทะเบียนท้องถิ0นเทศบาลเมืองระนอง
ิ ั
(๒) ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที0แจ้งเกดกบฐานข้
อมูลการทะเบียน

่ กมีชื0ออยูใ่ นทะเบียนบ้านแหงอื
่ 0นหรื อไม่
ราษฎรวาเด็
ี0 ั
่ งการเกดิ
(๓) สอบสวนผูแ้ จ้งให้ทราบข้อเท็จจริ งเกยวกบสาเหตุ
ที0ไมแจ้
่ องที0ที0เด็กเกดิ ประวัติของเด็กที0เกดและสถานที
ิ
ณ สํานักทะเบียนแหงท้
0อยู่
ปั จจุบนั ของเด็กและบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองที0ชอบด้วยกฎหมาย

ิ
(๔) สอบสวนพยานบุคคลให้ทราบประวัติของเด็กที0แจ้งเกดและบิ
ดา
มารดา
่ กที0เกดเป็
ิ นผูท้ ี0เกดในราชอาณาจั
ิ
่ แจ้งการเกดิ
(๕) เมื0อเห็นวาเด็
กร โดยไมได้
ั ดา มารดา หรื อผูป้ กครอง ซึ0งมีชื0ออยูใ่ น
และมีภูมิลาํ เนาอาศัยอยูก่ บบิ
่ )
ทะเบียนบ้านในเขตท้องที0 ให้ออกสูติบตั ร (ท.ร.๑ หรื อ ท.ร.๓ แล้วแตกรณี
ิ
(๖) เพิม0 ชื0อเด็กที0เกดในทะเบี
ยนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

่ )
(ท.ร.๑๔ หรื อ ท.ร.๑๓ แล้วแตกรณี
(๗) มอบสูติบตั ร ตอนที0 ๑ พร้อมทั งหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผแู้ จ้ง

(ขัน/ ตอนที& ๑-๗ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๕ นาที)
ระยะเวลา
่ รับเอกสารครบถ้วน และไมรวมระยะเวลาการรอรั
่
(๑) ระยะเวลาดําเนิ นการ ๑๕ นาที (หมายเหตุ : นับตั งแตได้
บบริ การ และการสอบสวนพยานบุคคล)
(๒) กรณี มีเหตุอันควรสงสั ยต้ องมีการสอบสวน ดําเนิ นการภายใน ๑๕ วัน (หมายเหตุ : ไม่ นับรวมระยะเวลาที& ต้องดําเนิ นการการสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้ อม , การตรวจสอบเอกสารจากหน่ วยงานที& เกี&ยวข้ อง , การหารื อข้ อกฎหมาย เพื&อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานที0ตอ้ งใช้
(๑) บัตรประจําตัวผูแ้ จ้ง และบัตรประจําตัวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านที0ปรากฎชื0อบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองของเด็กที0เกดิ
ิ อผลการตรวจสารพันธุ์กรรม (DNA) ที0ตรวจพิสูจน์จาก
(๓) หนังสื อรับรองการเกดิ (ท.ร.๑/๑) ที0ออกให้โดยโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที0เด็กเกดหรื
่
่ 0อถือซึ0 งแสดงความสัมพันธ์การเป็ นบิดามารดาของเด็กที0เกดอยางใดอยางหนึ
ิ ่
่ 0ง
หนวยงานของรั
ฐหรื อสถาบันที0มีความนาเชื
(๔) หนังสื อมอบหมาย (ถ้ามี)
่ อย ๒ คน
(๕) พยานบุคคลอยางน้

ค่ าธรรมเนียม
การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที0กาหนด
ํ
่ 0อร้องเรี ยนได้ที0
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถิ0นเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรื0 องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื0 องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพืนที0 ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพืนที0 หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

่
ตัวอยางแบบฟอร์
ม

