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คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรรับแจ้ งกำรเกิด กรณีกำรแจ้ งสำนักทะเบียนอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับแจ้ งการเกิด กรณีการแจ้ งสานักทะเบียนอื่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบี ยนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบี ยนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแจ้ งการเกิด กรณีการแจ้ งสานักทะเบียนอื่น เทศบาลตาบลฉวาง
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1.) สถำนที่ให้ บริกำร สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิร์ าษฎร์ หมูท่ ี่ 1 ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 80150 )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ งได้ แก่ บิดา หรื อมารดา หรื อผู้ปกครองโดยชอบด้ วยกฎหมายของเด็กที่เกิด หรื อผู้ได้ รับมอบหมายจากบิดา
มารดาหรื อผู้ปกครอง
2. ระยะเวลาการแจ้ ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด

2/5

3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมีรายการ
ข้ อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม
และพิจารณาให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้ อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้ การหารื อต้ องส่งให้ สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

10 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ ง/ไม่รับแจ้ ง และแจ้ งผล
การพิจารณา

10 นาที

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล ฉวาง อาเภอ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
เทศบาลตาบล ฉวาง อาเภอ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
1
ประชำชนผู้แจ้ ง
และบัตร
1)
ประจำตัว
ประชำชนบิดำ
มำรดำ (ถ้ ำมี)
สำเนำทะเบียน สำนักทะเบียน
1
บ้ ำนฉบับเจ้ ำ
อำเภอ/สำนัก
2) บ้ ำน ท.ร.14
ทะเบียนท้ องถิ่น

3)

หนังสือรับรอง
กำรเกิด ท.ร. 1/1
ที่ออกโดย
โรงพยำบำลหรื อ
สถำนพยำบำล
หรื อผลตรวจสำร
พันธุ์กรรม
(DNA)

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(ที่ปรำกฎชื่อบิดำ
มำรดำ หรื อ
ผู้ปกครองที่ชอบ
ด้ วยกฎหมำยของ
เด็กที่เกิด)
(ผลตรวจสำร
พันธุกรรม (DNA)
ที่ตรวจพิสจู น์จำก
หน่วยงำนของรัฐ
หรื อสถำบันที่
น่ำเชื่อถือ ซึง่ แสดง
ควำมสัมพันธ์กำร
เป็ นบิดำมำรดำ
ของเด็กที่เกิด)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือ
มอบหมำย

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีมอบหมำย
ให้ บคุ คลอื่นแจ้ ง
แทน)
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ที่
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ของพยำนบุคคล
ที่มำให้ ถ้อยคำ
อย่ำงน้ อย 2 คน)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สำนักงำนเทศบำลตำบลฉวำง
หมำยเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิร์ าษฎร์ ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
80150 / โทรศัพท์ 075-480289 / โทรสาร 075-481151 หรื อ เว็บไซต์
http://www.chawangcity.go.th/index.php )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรี ธรรมรำช
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน นำยอำเภอฉวำง
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ตู้รับฟั งควำมคิดเห็น
หมำยเหตุ (ตังอยู
้ ่ ณ หน้ าที่ทาการสานักงานเทศบาลตาบลฉวาง )
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์

20/08/2558

สถำนะ

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

เทศบาลตาบลฉวาง
เทศบาลตาบลฉวาง

เผยแพร่ โดย

เทศบาลตาบลฉวาง

