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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองที่อื่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครเชียงใหมอําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองที่อื่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลนครเชียงใหมอําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8.
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งพ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
90วัน
9.
ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 21:54
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลนครเชียงใหม หรืองานทะเบียนราษฎร
แขวงทั้ง 4 แขวง /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บิดามารดาหรือผูป กครองที่ชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลาการแจงตั้งแตพนกําหนด 15วันนับแตวันที่เด็กเกิด
2. ผูแจงไดแก
(1)บิดามารดาหรือผูปกครองกรณีบุคคลที่จะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ
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(2) ผูที่ยังไมไดแจงการเกิดแจงการเกิดดวยตนเอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
เชียงใหมอําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื้องตน

การพิจารณา

การสอบสวน
89 วัน
พยานหลักฐานพยานบุคคล
และรวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นใหนายอําเภอแหง
ทองที่พิจารณาอนุมัติ/ไม
อนุมัติและแจงผลการ
พิจารณาใหนายทะเบียน
ทราบ

เทศบาลนคร
เชียงใหมอําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ 1 วัน
แจงการเกิดและแจงผลการ
พิจารณา

เทศบาลนคร
เชียงใหมอําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สํ
า
เนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผูแจง)
1)
ประชาชน
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชนหรือ
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
2)
ดาวของบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครองของ
เด็ก
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บานฉบับเจา
อําเภอ/สํานัก
บาน (ท.ร.14) ที่ ทะเบียนทองถิ่น
1)
มีชื่อบิดามารดา
หรือผปกครอง
ของเด็ก
รูปถายของเด็ก 2 2)
นิ้วจํานวน 2 รูป
หนังสือรับรอง
3)
การเกิดท.ร.1/1
ผลตรวจสาร
4) พันธุกรรม
(DNA)
16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17.ชองทางการรองเรียน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถามี)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ถามี)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)
(กรณีไมมีหนังสือ
รับรองการ
เกิดท.ร.1/1 )

4/4

1)

ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547
หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548
หรือ www.bora.dopa.go.th)
3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ(1 ถ.วังสิงหคําต.ชางมอยอ.เมืองจ.เชียงใหม 50300 โทร 05325-9000)
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
13. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

09/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหมสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

