
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัแจง้การเกดิเกนิก าหนด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีชันาลยั จังหวดัสโุขทัย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ระยะเวลาการแจง้ ตัง้แตพ่น้ก าหนด 15วนั นับแตว่นัทีเ่กดิ 

 

2. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่

 

(1) บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง กรณีบคุคลทีจ่ะแจง้การเกดิยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

 

(2) ผูท้ีย่ังไมไ่ดแ้จง้การเกดิ แจง้การเกดิดว้ยตนเอง 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลัย  จังหวัดสโุขทยั  
โทรศพัท ์ 055-671122  โทรสาร  055-671122  ตอ่  33  

เว็บไซต ์ www.hadseiw.com  Facebook:เทศบาลต าบลหาด
เสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลยั  จังหวดัสโุขทยั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 90 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบ

พจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรสีชันาลยั 

จังหวดัสโุขทัย 

 

2) การพจิารณา 

รวมรวมพยานหลักฐาน เสนอใหน้ายอ าเภอแหง่ทอ้งทีพ่จิารณา 
อนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิและแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

89 วนั เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 

อ าเภอศรสีชันาลยั 
จังหวดัสโุขทัย 

 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้การเกดิ และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรสีชันาลยั 

จังหวดัสโุขทัย 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว ของ

บดิา มารดา หรอืผู้ ปูกครองของเด็ก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร.14 ทีม่ชีือ่บดิา มารดา หรอื
ผูป้กครอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 
 

รูปถา่ยของเด็ก 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองการเกดิ ตามแบบ ท.ร.1/1 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีเ่ด็กเกดิในสถานพยาบาล) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบหมาย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีม่อบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผ ู้ แูจง้) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลัย  จังหวัดสโุขทยั  โทรศพัท ์ 055-671122  โทรสาร  055-671122  
ตอ่  33  เว็บไซต ์ www.hadseiw.com  Facebook:เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลยั  จังหวดัสโุขทัย 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ถ.ล าลกูกา คลอง 9  อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ีโทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การรับแจง้การเกดิเกนิก าหนด  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจัดท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารพสิจูนส์ถานะการเกดิและ

สญัชาตขิองเด็ก ซึง่ถกูทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน หรอืเด็กทีไ่ม่ปรากฏบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้ พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับแจง้การเกดิเกนิก าหนด  เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  ทติยิา  ส าเนาคูม่อืประชาชน 

15/09/2015 11:18 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


