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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้งกำรเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด กรณีท้องที่อื่น
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
90วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด กรณีท้องที่อื่น (ระเบียบฯ ข้อ
57) 02/06/2558 14:24
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ 1,3 สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
07:00 - 17:00 น. (ไม่มีมีพักเที่ยง)
และเปิดให้บริกำรในวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นกาหนด 15วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด
2. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1)บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น

การพิจารณา

การสอบสวน
89 วัน
พยานหลักฐาน พยาน
บุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้
นายอาเภอ แห่งท้องที่
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
และแจ้งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียน พิจารณารับ 1 วัน
แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 90 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
ประชำชน หรือ
ใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำง
2)
ด้ำว ของบิดำ
มำรดำ หรือ
ผู้ปกครองของ
เด็ก

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้แจ้ง)

0

ฉบับ

(ถ้ำมี)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)
4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ำนฉบับเจ้ำ
บ้ำน (ท.ร.14) ที่
มีชื่อบิดำ มำรดำ
หรือผู้ปกครอง
ของเด็ก
รูปถ่ำยของเด็ก 2
นิ้ว จำนวน 2 รูป
หนังสือรับรอง
กำรเกิด ท.ร.1/1
ผลตรวจสำร
พันธุกรรม

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ถ้ำมี)

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีเด็กเกิดใน
สถำนพยำบำล)
(กรณีไม่มีหนังสือ
รับรองกำรเกิด
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(DNA)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ท.ร.1/1 )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
07:00 - 17:00 น. (ไม่มีมีพักเที่ยง)
และเปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
21/07/2558
สถำนะ
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทำโดย
เทศบาลนครนนทบุรี
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
เผยแพร่โดย งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
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