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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรเกดิเกนิก ำหนด กรณีท้องท่ีอ่ืน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลเมืองสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงำน:การรับแจง้การเกิดเกินก าหนด กรณีทอ้งท่ีอ่ืน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลเมืองสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
 1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7       

พ.ศ. 2562 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิสูจน์สถานการณ์เกิด 
       และสัญชาติของเด็ก ซ่ึงถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  90  วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับแจง้การเกิดเกินก าหนด กรณีทอ้งท่ีอ่ืน (ระเบียบฯ ขอ้ 57) 

02/06/2558 14:24  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีใหบ้ริการ  ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองสระแกว้  ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้  
ถนนเทศบาล 2   ต าบลสระแกว้  อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้  27000   
โทร. 0-3742-1907,  0-3724-1491  ต่อ 14  โทรสาร 0-3724-2702   ติดต่อดว้ยตวัเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา  08:30 - 16:30 น. 

หมำยเหตุ  ( ท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น ) 
 
 
 



2/4 
 

12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ระยะเวลาการแจง้ ตั้งแต่พน้ก าหนด 15วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กเกิด 
2. ผูแ้จง้ ไดแ้ก่ 
(1)บิดา มารดา หรือผูป้กครอง กรณีบุคคลท่ีจะแจง้การเกิดยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2) ผูท่ี้ยงัไม่ไดแ้จง้การเกิด แจง้การเกิดดว้ยตนเอง 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และ
ตรวจสอบหลกัฐานการยืน่
ประกอบพิจารณาใน
เบ้ืองตน้ 
 

10 นาที ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ินเทศบาล
เมืองสระแกว้ 

- 

2) การพิจารณา 
 

การสอบสวน
พยานหลกัฐาน พยานบุคคล 
และรวบรวมหลกัฐานพร้อม
ความเห็นให ้นายอ าเภอ 
แห่งทอ้งท่ีพิจารณาอนุมติั/
ไม่อนุมติั และแจง้ผลการ
พิจารณาใหน้ายทะเบียน
ทราบ 
 

89 วนั ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ินเทศบาล
เมืองสระแกว้ 

- 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียน พิจารณารับ
แจง้การเกิด และแจง้ผลการ
พิจารณา 
 

1 วนั ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ินเทศบาล
เมืองสระแกว้ 

- 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  90  วนั 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผูแ้จง้) 

2) บตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ
ใบส าคญัประจ าตวั
คนต่างดา้ว ของ
บิดา มารดา หรือ
ผูป้กครองของเด็ก 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ส าเนาทะเบียนบา้น
ฉบบัเจา้บา้น 
(ท.ร.14) ท่ีมีช่ือ
บิดา มารดา หรือ
ผูป้กครองของเด็ก 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

2) รูปถ่ายของเด็ก 2 
น้ิว จ านวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองการ
เกิด ท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบบั (กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล) 

4) ผลตรวจสาร
พนัธุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบบั (กรณีไม่มีหนงัสือ
รับรองการเกิด 
ท.ร.1/1 ) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
ค่ำธรรมเนียม  0  บาท 
หมำยเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ติดต่อดว้ยตนเอง  ณ  ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ 
  2) ทางอินเตอร์เน็ต ( http : //www.sakaeocity.go.th ) 
  3) ทางโทรศพัท ์0-3742-1907 , 0-3724-1491 ต่อ 14  โทรสาร 0-3724-2702 
  4) ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลเมืองสระแกว้ (โทร. 0-3724-1491  ต่อ 12 ) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

       ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 
 

19. หมำยเหต ุ
              - 
 
 

 
 

 


