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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนด กรณีทองท่ีอื่น 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกําหนด กรณีทองทีอ่ื่น 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิม่เตมิถึงฉบบัที่ 5 พ.ศ. 

2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการพิสจูนสถานะการเกิดและ

สัญชาติของเดก็ ซึ่งถูกทอดทิ้ง เดก็เรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการหีรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90 วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรบัแจงการเกิดเกินกําหนด กรณีทองที่อื่น (ระเบียบฯ ขอ 57) 

02/06/2558 14:24  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง  ณ งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล (ชั้น1)  สํานักงานเทศบาลเมอืง

พิชัย  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  โทรศัพท  054-382766  โทรสาร  054-335538 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันเสาร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ – 
 
 
 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ระยะเวลาการแจง ต้ังแตพนกําหนด 15วัน นับแตวันที่เด็กเกิด 
 
2. ผูแจง ไดแก 
 
(1)บิดา มารดา หรือผูปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ 
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(2) ผูที่ยงัไมไดแจงการเกิด แจงการเกิดดวยตนเอง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รบัเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพจิารณาในเบื้องตน 
 

10 นาท ี งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การสอบสวนพยานหลักฐาน 
พยานบุคคล และรวบรวม
หลักฐานพรอมความเห็นให 
นายอําเภอ แหงทองที่
พิจารณาอนมุัติ/ไมอนุมัติ 
และแจงผลการพิจารณาให
นายทะเบียนทราบ 
 

89 วัน งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียน พจิารณารับ
แจงการเกิด และแจงผลการ
พิจารณา 
 

1 วัน งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว ของบิดา 
มารดา หรอื
ผูปกครองของเด็ก 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน 
(ท.ร.14) ที่มีชื่อ
บิดา มารดา หรอื
ผูปกครองของเด็ก 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

2) 
รูปถายของเด็ก 2 
นิ้ว จํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรบัรอง
การเกิด ท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบับ (กรณีเดก็เกิดใน
สถานพยาบาล) 

4) 
ผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีไมมหีนังสือ
รับรองการเกิด 
ท.ร.1/1 ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  สํานักงานเทศบาลเมอืงพิชัย  999  หมู  14  ตําบลพิชัย  อําเภอเมอืงลําปาง              

จังหวัดลําปาง  โทรศัพท  054-382774   www.pichaicity.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน :  ศูนยบริการประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ- (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th/ ตู ปณ. 
1111 เลขที่ 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 ) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
 
 
 
 

19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย สุริยศักด เหมือนอวม 
อนุมัติโดย วิเชียร ชิดชนกนารถ 
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK 

 


