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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและ

สัญชาติของเด็ก ซ่ึงถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน หรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง พ.ศ. 2551  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  90 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดเกินกําหนด  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน (ท่ีเด็กเกิด)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ / หมายเลขโทรศัพท 043-813106 / ติดตอดวย

ตนเอง ณ หนวยงาน/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (โดยไมหยุดบริการชวง   12.00 - 13.00 น.) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ระยะเวลาการแจง ตั้งแตพนกําหนด 15วัน นับแตวันท่ีเกิด 

 

2. ผูแจง ไดแก 

 

(1) บิดา มารดา หรือผูปกครอง กรณีบุคคลท่ีจะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

(2) ผูท่ียังไมไดแจงการเกิด แจงการเกิดดวยตนเอง 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอ และ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 
 

10 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวมรวมพยานหลักฐาน 

เสนอใหนายอําเภอแหง

ทองท่ีพิจารณา อนุมัติ/ไม

อนุมัติ และแจงผลการ

พิจารณาใหนายทะเบียน

ทราบ 
 

89 วัน สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รับ

แจงการเกิด และแจงผลการ

พิจารณา 
 

1 วัน สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   90 วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
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ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือ

ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาว ของบิดา 

มารดา หรือผ

ปกครองของเด็ก 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบาน 

ท.ร.14 ท่ีมีชื่อ

บิดา มารดา หรือ

ผูปกครอง 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

2) 
รูปถายของเด็ก 2 

นิ้ว จํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรอง

การเกิด ตามแบบ 

ท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบับ (กรณีท่ีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล) 

4) 

หนังสือ

มอบหมาย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีท่ีมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนเปนผ

แจง) 
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16. คาธรรมเนียม 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน สํานักทะเบียนทองถ่ิน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หรือ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

70/21   ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /สํานักทะเบียน

ทองถ่ิน  043-813106  / www.kalasin-mu.go.th 

หมายเหตุ (-) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

 

จัดทําโดย ธีรญา พันเทศ 

 

อนุมัติโดย จารุวัฒน บุญเพ่ิม 

 

เผยแพรโดยอภิวัฒน ปะกิทัง 
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วันท่ีพิมพ 28/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


