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คู่มือส ำหรบัประชำชน : 74. กำรรบัแจ้งกำรเกิดเกินก ำหนด 
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นก าหนด 15วัน นับแต่วันที่เกิด 
 
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
(2) ผู้ที่ยังไม่ไดแ้จ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง 
 
ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
สถานที่ให้บรกิาร 
ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ หรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่น (ที่เด็กเกิด)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :90 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

2) กำรพจิำรณำ 
รวมรวมพยานหลักฐาน เสนอให้นายอ าเภอแห่งท้องที่
พิจารณา อนุมัต/ิไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นาย
ทะเบียนทราบ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

89 วัน เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 
3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้การเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

1 วัน เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตัวประชำชน หรอืใบส ำคญัประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของ
บดิำ มำรดำ หรือผู้ปกครองของเด็ก 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุถ้าม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบบัเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 ที่มีชื่อบดิำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครอง 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุถ้าม)ี 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 
 

รปูถ่ำยของเด็ก 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รปู 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือรบัรองกำรเกดิ ตำมแบบ ท.ร.1/1 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุกรณีที่เด็กเกิดในสถานพยาบาล) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบหมำย 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเปน็ผู้แจ้ง) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกา คลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 
www.bora.dopa.go.th 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-381311)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหต ุ
- 
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ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด 
หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจ้ง 
กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

 
1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พืน้ที่ให้บรกิำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การรับแจง้การเกิดเกินก าหนด ส าเนาคู่มือประชาชน 19/08/2015 19:08 / 
กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


