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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้ งการเกิด กรณีเกิดในบ้ าน และเกิดนอกบ้ าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้ งการเกิด กรณีเกิดในบ้ าน และเกิดนอกบ้ าน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบสานักทะเบี ยนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับแจ้ งการเกิด กรณีเกิดในบ้ าน และเกิดนอกบ้ าน
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลนครสมุทรปราการ
1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0 2382
6140 - 53 ต่อ 118, /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. และวันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา 08.30-12.00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ งได้ แก่
(1) กรณีเกิดในบ้ าน บิดา หรื อมารดา หรื อเจ้ าบ้ านที่เด็กเกิด หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบิดา มารดา หรื อเจ้ าบ้ าน
(2) กรณีเกิดนอกบ้ าน บิดา หรื อมารดา หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบิดา หรื อมารดา
2. ระยะเวลาการแจ้ ง ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1)การพิจารณาการได้ สญ
ั ชาติของบุตร กรณีที่มารดาเป็ นคนต่างด้ าว และบิดาเป็ นคนไทย ต้ องดาเนินการสอบสวน
พยานบุคคล เพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งว่าบิดาเป็ นบุคคลสัญชาติไทย ใช้ เวลา 1 วัน
(2) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมีรายการ
ข้ อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม
และพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(3) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้ อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้ การหารื อต้ องส่งให้ สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอ และ 10 นาที สานักทะเบียน
ท้ องถิ่นเทศบาล
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
1)
นครสมุทรปราการ
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น
การพิจารณา
2)

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ ง/ไม่รับแจ้ ง และแจ้ งผล
การพิจารณา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที

10 นาที

สานักทะเบียน
ท้ องถิ่นเทศบาล
นครสมุทรปราการ

-
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14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

บัตรประจาตัว
ของผู้แจ้ ง และ
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
บิดา มรดา (ถ้ า
มี)
สาเนาทะเบียน
บ้ าน หรื อสาเนา
ทะเบียนประวัติ
ของบิดา มารดา
(ถ้ ามี)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

-

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ า
บ้ าน
หนังสือรับรอง
การเกิด ตาม
แบบ ท.ร. 1/1

3)

ใบรับแจ้ งการเกิด

1)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
-

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ที่จะขอเพิ่มชื่อ
เด็กที่เกิด)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ที่ออกให้ โดย
โรงพยาบาลที่เด็ก
เกิด เป็ นกรณีเด็ก
ที่เกิดใน
สถานพยาบาล)
(กรณีแจ้ งเกิดกับ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ตามแบบ ท.ร. 1
ตอนหน้ า

4)

หนังสือ
มอบหมาย (ถ้ า
มี)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และเด็กเกิดใน
บ้ าน)
(กรณีมอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผู้
แจ้ ง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
หมายเหตุ-(1 ถนนสุทธิภิรมย์ ตาบลปากน ้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์
0 2382 6140 - 53 ต่อ 116 หรื อ www.samutprakancity.go.th)
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ-( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สุริยศักด์ เหมือนอ่วม
วิเชียร ชิดชนกนารถ
ANUSORN JIRAPITAK

