คู่มือสํ าหรับบริการประชาชน
ิ ิ ํ
การรับแจ้งการเกดเกนกาหนด
(ระเบียบฯ ข้อ ๕๗)
สํานักทะเบียนท้องถิ(นเทศบาลเมืองระนอง

งานทีให้ บริการ
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ขอบเขตการให้ บริการ
่
สถานที( / ชองทางการให้
บริ การ
สํานักทะเบียนท้องถิ(นเทศบาลเมืองระนอง

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดที(ทางราชการกาหนด
)

่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตั งแตเวลา
โทรศัพท์ : 0 7782 1906, 0 7782 2035
โทรสาร : 0 7781 1888
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
๑. ระยะเวลาการแจ้ ง ตังแต่ พ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่ วันทีเกิด
๒. ผู้แจ้ ง ได้ แก่ ๑) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบคคลที
จะแจ้ งการเกิดยังไม่ บรรลนิุ ติภาวะ
ุ
๒) ผู้ทียังไม่ ได้ แจ้ งการเกิด แจ้ งการเกิดด้ วยตนเอง
ขันตอน และระยะการให้ บริการ
่
ขั นตอน
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
่ ของผูแ้ จ้ง
(๑) ตรวจสอบหลักฐานตางๆ
สํานักทะเบียนท้องถิ(นเทศบาลเมืองระนอง
่
่ องที(ที(บุคคลนั นเกดิ
(๒) กรณี ที(นายทะเบียนที(รับแจ้งมิใชนายทะเบี
ยนแหงท้
ให้นายทะเบียนตรวจหนังสื อรับรองการเกดิ (ท.ร.๑/๑) หรื อผลการตรวจ
่
ดีเอ็นเอ ที(ตรวจพิสูจน์จากหนวยงานของรั
ฐหรื อสถานบันที(มีความ
่ (อถือ ซึ( งแสดงความสัมพันธ์การเป็ นบิดาหรื อมารดาของบุคคลที(เกดิ
นาเชื
และสําเนาทะเบียนบ้านที(ปรากฎชื(อบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง ของที(เกดิ
ซึ( งต้องเป็ นทะเบียนบ้านในเขตท้องที(สาํ นักทะเบียนที(แจ้งเกดิ
่ การแจ้ง
(๓) สอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรวามี
ิ
ิ
่ (นหรื อไม่
การเกดและมี
รายการบุคคลของคนที(เกดในทะเบี
ยนบ้านแหงอื
ิ
(๔) เปรี ยบเทียบปรับ กรณี การแจ้งเกดภายใน
๑ ปี นับแตวั่ นที(พน้ ระยะ
ํ
่ )
เวลาที(กฎหมายกาหนดให้
แจ้ง (๑๕ วัน หรื อ ๓๐ วัน แล้วแตกรณี
ั แ้ จ้งการเกดิ
(๕) ออกใบรับแจ้ง (ท.ร.๑๐๐) ให้กบผู
(ขั นตอนที( ๑-๕ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๕ นาที)
ิ อายุต งั แต่ ๗ปี ขึ นไปให้รวบรวมหลักฐานและเสนอ
(๖) ถ้าเด็กที(ขอแจ้งเกดมี
ความเห็นไปยังนายอําเภอท้องที(ภายใน ๖๐ วัน นับแตวั่ นที(ได้รับแจ้ง
ิ
การเกดิ เพื(อพิสูจน์สถานะการเกดและสั
ญชาติ โดยให้สรุ ปความเห็น
่ คคลที(ขอแจ้งการเกดเป็
ิ นผูเ้ กดใน
ิ
พร้อมระบุเหตุผลประกอบวาบุ
่ สัญชาติไทย
ราชอาณาจักรหรื อไม่ และเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย หรื อไมได้
่
ิ
หรื อไมสามารถยื
นยันสถานะการเกดและสั
 ญชาติของผูท้ ี(เกดิ
(๗) นายอําเภอพิจารณาภายใน ๓๐ วัน
่ คคลที(แจ้ง
(๘) ถ้าผลพิสูจน์สถานะการเกดิ และสัญชาติปรากฎวาบุ
ิ นผูท้ ี(เกดในราชอาณาจั
ิ
การเกดเป็
กรและเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย
ให้นายทะเบียนออกสู ติบตั ร (ท.ร.๒) ให้แกผู่ แ้ จ้ง
(๙) เพิ(มชื(อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ หรื อทะเบียนบ้านกลาง ท.ร.๑๔
่
แล้วแตกรณี
(ระยะเวลาดําเนินการทังหมด ๙๐ วัน)

ขันตอน และระยะการให้ บริการ
่
ขั นตอน
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิ(นเทศบาลเมืองระนอง
่ คคลที(แจ้งการเกดไมได้
ิ ่ เกดใน
ิ
(๑๐) ถ้าผลการพิจารณาปรากฎวาบุ
่ สัญชาติไทยหรื อไมอาจพิ
่ สูจน์สถานะการเกดิ
ราชอาณาจักรและไมได้
่
และสัญชาติของบุคคลดังกลาวได้
ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ
(ท.ร.๓๘ ก) ให้บุคคลนั นเป็ นบุคคลประเภท ๐ โดยใช้เลขที(บา้ นของบิดา
มารดา หรื อผูป้ กครอง
ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน
(หมายเหตุ : ดําเนินการโดยใช้ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิสู จน์ สถานะการเกิดและสั ญชาติของเด็กซึ,งถกทอดทิ
ง- เด็กเร่ ร่อน หรื อเด็กที,
ู
ไม่ ปรากฏบพการี
หรื อบพการี
ทอดทิง- พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ,งกําหนดให้ ใช้ ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสถานะ สั ญชาติ ของผ้ เู กิด)
ุ
ุ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานที(ตอ้ งใช้
(๑) บัตรประจําตัวผูแ้ จ้ง
่ าว ของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองของเด็ก (ถ้ามี)
(๒) บัตรประจําตัว หรื อใบสําคัญประจําตัวคนตางด้
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ที(มีชื(อบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองของเด็ก (ถ้ามี)
่
(๔) รู ปถายของเด็
ก ขนาด ๒ นิว จํานวน ๒ รู ป
(๕) หนังสื อมอบอํานาจ (ถ้ามี)
ิ
(๖) หนังสื อรับรองการเกดิ ตามแบบ ท.ร.๑/๑ (กรณี เด็กเกดในสถานพยาบาล
)
ค่ าธรรมเนียม
การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที(กาหนด
ํ
่ (อร้องเรี ยนได้ที(
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถิ(นเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรื( องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื( องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพืนที( ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพืนที( หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

่
ตัวอยางแบบฟอร์
ม

