
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัแจง้การเกดิเกนิกําหนด  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย ์อําเภอร่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้ก ่
 
(1) บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก กรณีเด็กอายุไมเ่กนิกวา่ 15 ปี 
 
(2) ผูท้ียั่งไมไ่ดแ้จง้การเกดิ แจง้การเกดิดว้ยตนเอง (อาย ุ15 ปี ขึน้ไป) 
 
ระยะเวลาการแจง้ ตัง้แตพ่น้กําหนด 15 วัน นับแตวั่นทีเ่กดิ 
 
เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอัุนควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอําพราง 
หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สอบสวนพยานบคุคล 
พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15 วัน 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบัิต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารสําคัญ 
ตอ้งดําเนนิการหารอืมายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้นี้ 
การหารอืตอ้งสง่ใหสํ้านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีร่ับเรือ่ง) โดยสง่ผ่านสํานักทะเบยีนจังหวัด 
เพือ่สง่ใหสํ้านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดังกล่าวต่อไป 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลตําบลร่อนพบิูลย ์
(ทีเ่ด็กเกดิ)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 90 วัน 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีร่ับเรือ่งคําขอ 
และตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  
 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จุดรับคําขอ 
 

2) การพจิารณา 
รวมรวมพยานหลักฐาน เสนอใหน้ายอําเภอแหง่ทอ้งทีพ่จิารณา 
อนุมัต/ิไม่อนุมัต ิและแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  
 
(หมายเหต:ุ -)  

89 วัน จุดรับคําขอ 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้การเกดิ และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  
 

1 วัน จุดรับคําขอ 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ผูแ้จง้) 

จุดรับคําขอ 

2) 
 

เอกสารแสดงตนของบดิา มารดา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

จุดรับคําขอ 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ฉบับเจา้บา้น) 

จุดรับคําขอ 

4) 
 

รปูถา่ยของเด็ก จํานวน 2 นิว้ 3 รปู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

จุดรับคําขอ 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองการเกดิ ตามแบบ (ท.ร. 1/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีทีเ่ด็กเกดิในสถานพยาบาล) 

จุดรับคําขอ 

6) 
 

หนงัสอืมอบหมาย หรอืหนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

จุดรับคําขอ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) 1. แจง้เมือ่พน้กําหนดเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน  คร ัง้ละ 30 บาท 

2. แจง้เมือ่พน้กําหนดเวลาเกนิ 6 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 1 ปี          คร ัง้ละ 
50 บาท 
3.  แจง้เมือ่พน้กําหนดเวลาเกนิ 1 ปี คดิคา่ธรรมเนยีมเพิม่     
เป็นรายเดอืนๆละ 10 บาท แตเ่มือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 500 บาท 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวง ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวัด ศนูยดํ์ารงธรรมอําเภอ โทร 1567 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ถ.ลําลกูกา คลอง 9 อําเภอลําลกูกา จังหวัดปทมุธานี โทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
 


