
คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการเกิด (เกิดในบาน, นอกบาน) ณสำนักทะเบยีนแหงทองทีอ่ื่น                

(ระเบยีบฯขอ๕๖/๑)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแกบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดหรือผูไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือ

ผูปกครอง 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวางที่บิดามารดาหรือ
ผูปกครองโดยชอบ   
ดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดมีช่ือในทะเบียนบาน   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจงเกิดกับฐานขอมูลการ
ทะเบียน ราษฎรวาเด็กมีช่ืออยูในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
  
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูแจงใหทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไมแจงการ
เกิด ณ สำนักทะเบียนแหงทองที่ที่เด็กเกิดประวัติของเด็กที่
เกิดและสถานที่อยู ปจจุบันของเด็กและบิดามารดาหรือ
ผูปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนพยานบุคคลใหทราบประวัติของเด็กที่แจงเกิดและ
บิดามารดา   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อเห็นวาเด็กที่เกิดเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักรโดยไมไดแจง
การเกิด และมีภูมิลำเนาอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือ
ผูปกครองซึ่งมช่ืีออยูใน ทะเบียนบานในเขตทองที่ใหออกสติู
บัตร (ท.ร.๑หรอืท.ร.๓แลวแตกรณี)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือเด็กทีเกิดในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับ
เจาบาน (ท.ร.๑๔หรือท.ร.๑๓แลวแตกรณ)ี   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสูติบัตรตอนที่๑พรอมทัง้หลักฐานประกอบการแจงคืนให
ผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจงและบัตรประจำตัวของบิดามารดา (ถามี)
        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบานที่ปรากฎชื่อบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กที่
เกิด        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่ออกใหโดยโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่เด็กเกิดหรอืผลการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ที่
ตรวจพิสูจนจาก หนวยงานของรัฐหรือสถาบนัที่มีความนาเชื่อถือซึ่ง
แสดงความสมัพันธการเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดอยางใดอยาง
หนึ่ง        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

(๔) หนังสือมอบหมาย (ถามี)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลอยางนอย๒คน   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิด (เกิดในบาน, นอกบาน) ณสำนักทะเบียนแหงทองที่อ่ืน (ระเบียบฯขอ๕๖/๑)  

     

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
 
2)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการเกิด (เกิดในบาน, นอกบาน) ณสำนักทะเบียนแหงทองที่อ่ืน (ระเบียบฯขอ

๕๖/๑)      

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรอืเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิง้) (ระเบียบฯขอ๕๙) 

      

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. เด็กที่จะแจงเกิดตองมีอายุต่ำกวา๗ป 

๒. ผูแจงไดแกเจาหนาที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่รับตัวเด็กไว 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่หนวยงานของกระทรวงพัฒนาสังคม   
และความมั่นคงของมนุษยที่ไดรับตัวเด็กน้ันไวต้ังอยู   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :90 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจงแสดง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวามีการ
แจง การเกิดและรายการบุคคลของเด็กที่ขอแจงการเกิดใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืน หรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูแจงและพยานบุคคลที่เกี่ยวของใหทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับประวัติของเด็กและบิดามารดา   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
ออกใบรับแจงการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ใหกับผูแจงการเกิด 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบความสมบูรณของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล
และ รวบรวมหลักฐานพรอมเสนอความเห็นไปยังนายอำเภอ
ทองที่ภายใน ๖๐วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเกิดโดยใหสรุป
ความเห็นพรอมระบุเหตุผล ประกอบวาเด็กที่ขอแจงการเกิด
เปนผูเกิดในราชอาณาจักรหรือไมเปนผูม ี สัญชาติไทยหรอื
ไมไดสัญชาติไทยหรือไมสามารถยืนยันสถานะการเกิดและ
สัญชาติของเด็ก   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
นายอำเภอตองพิจารณาและแจงผลใหนายทะเบียนทราบ
ภายใน๓๐วัน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีผลการพิจารณาระบุวาเด็กที่แจงเกิดเปนผูที่เกิดใน
ราชอาณาจักร และเปนผูมสีญัชาติไทยใหนายทะเบียนออก
สูติบัตรท.ร.๑หรือท.ร.๒ แลวแตกรณใีหแกผูแจงโดยลง
รายการเกี่ยวกับเด็กบิดาและมารดาเทาที่ทราบ   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
8) การตรวจสอบเอกสาร 

ถาผลการพิจารณาระบุวาเด็กที่แจงการเกดิเปนผูที่เกิดใน
ราชอาณาจักร และมาไดรับสญัชาติไทยใหออกสูติบัตรท.ร.
๓ใหแกผูแจงโดยลงรายการ เก่ียวกับเด็กบิดาและมารดาเทาที่
ทราบ   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

9) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือเด็กเขาในทะเบียนบานท.ร.๑๔หรือท.ร.๑๓ของสถาน
สงเคราะหแลวแตกรณี (ระยะเวลาดำเนินการ๙๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

10) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายอำเภอแจงผลการพิจารณาวาเด็กที่แจงการเกิดไมได
เกิด ในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทยหรือไมอาจ
พิสูจนสถานะการเกิดและสญัชาติของเด็กไดใหนายทะเบียน
จัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ก) ใหเด็กเปนบุคคล
ประเภท๐โดยใชเลขที่บานของสถาน สงเคราะห   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบานของสถานสงเคราะหที่ที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนซึ่ง
รับตัวเด็กที่ของแจงการเกิดไว    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
บันทึกการรับตัวเด็กซึ่งจัดทำโดยพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ
หรือเจาหนาทีข่องกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ที่ไดรับ ตัวเด็กจากผูพบเด็ก    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หลักฐานการรบัตัวเด็กของหนวยงานที่รบัตัวเด็กไว  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

รูปถายของเด็กขนาด๒นิ้วจำนวน๒รูป   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

หลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวของกับเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน 
(ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง) (ระเบียบฯขอ๕๙)  

     

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 90.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง) (ระเบียบฯขอ๕๙) 

    

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการเกิด (เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการีหรือบพุการทีอดทิ้งซึ่งอยูในการ

อุปการะของ ของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบยีนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค เพื่อการ

ชวยเหลือเด็ก) (ระเบียบฯขอ๕๙/๑)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. เด็กที่จะแจงเกิดตองมีอายุต่ำกวา๑๘ป 

๒. ผูแจงไดแกหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่สงเคราะหชวยเหลือเด็กตามรายช่ือหนวยงานที่

กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่หนวยงานที่อุปการะหรือสงเคราะหเด็กต้ังอยู 
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :90 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจงแสดง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวามีการ
แจง การเกิดและรายการบุคคลของเด็กที่ขอแจงการเกิดใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืน หรือไม   
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูแจงและพยานบุคคลที่เกี่ยวของใหทราบขอเท็จจริง  
เก่ียวกับประวัติของเด็กและบิดามารดา   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
ออกใบรับแจงการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ใหกับผูแจงการเกิด 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบความสมบูรณของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล
และ รวบรวมหลักฐานพรอมเสนอความเห็นไปยัง
นายอำเภอทองที่ภายใน ๖๐วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเกิด
โดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผลประกอบวาเด็กที่ขอ
แจงการเกิดเปนผูเกิดในราชอาณาจักรหรือไมเปนผูมีสญัชาติ
ไทยหรือไมไดสัญชาติไทยหรอืไมสามารถยืนยันสถานะการ
เกิด และสญัชาติของเด็ก   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
นายอำเภอตองพิจารณาและแจงผลใหนายทะเบียนทราบ
ภายใน๓๐วัน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีผลการพิจารณาระบุวาเด็กที่แจงเกิดเปนผูที่เกิดใน
ราชอาณาจักร และเปนผูมีสญัชาติไทยใหนายทะเบียนออกสูติ
บัตรท.ร.๑หรือท.ร.๒ แลวแตกรณีใหแกผูแจงโดยลงรายการ
เก่ียวกับเด็กบิดาและมารดา เทาที่ทราบ   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
8) การตรวจสอบเอกสาร 

ถาผลการพิจารณาระบุวาเด็กที่แจงการเกดิเปนผูที่เกิดใน
ราชอาณาจักร และมาไดรับสญัชาติไทยใหออกสูติบัตรท.ร.๓
ใหแกผูแจงโดยลงรายการ  เก่ียวกับเด็กบิดาและมารดาเทาที่
ทราบ   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

9) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือเด็กเขาในทะเบียนบานท.ร.๑๔หรือท.ร.๑๓ของสถาน
สงเคราะหแลวแตกรณ ี   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

10) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายอำเภอแจงผลการพิจารณาวาเด็กที่แจงการเกิดไมได
เกิด ในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทยหรือไมอาจ
พิสูจนสถานะการเกิดและสญัชาติของเด็กไดใหนายทะเบียน
จัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ก) ใหเด็กเปนบุคคลประเภท๐
โดยใชเลขที่บานของสถาน สงเคราะห   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบานของสถานสงเคราะหที่ที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนซึ่ง
รับตัวเด็กที่ของแจงการเกิดไว    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
หลักฐานการรบัตัวเด็กของหนวยงานที่รบัตัวเด็กไว  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

รูปถายของเด็กขนาด๒นิ้วจำนวน๒รูป   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

หลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวของกับเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน 
(ถามี)   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิด (เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยูในการอุปการะของ

 ของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการชวยเหลือเด็ก) 

(ระเบียบฯขอ๕๙/๑)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 90.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการเกิด (เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยูในการ

อุปการะของ ของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการ

ชวยเหลือเด็ก) (ระเบียบฯขอ๕๙/๑)       0 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการเกิดเกินกำหนด (ทองที่อ่ืน)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. ระยะเวลาการแจงต้ังแตพนกำหนด๑๕วันนับแตวันที่เกิด 

 

๒. ผูแจงไดแก๑) บิดามารดาหรือผูปกครองกรณีบุคคลทีจ่ะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

3) ผูที่ยังไมไดแจงการเกิดแจงการเกิดดวยตนเอง 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวางที่บิดามารดา 
  
หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
  
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :90 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบหลักฐานตางๆของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีที่นายทะเบียนที่รับแจงมิใชนายทะเบียนแหงทองที่ที่
บุคคลน้ันเกิดใหนายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองการเกิด 
(ท.ร.๑/๑) หรอืผลการตรวจดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจนจาก
หนวยงานของรัฐหรือสถานบันที่มีความ นาเช่ือถือซึ่งแสดง
ความสัมพันธการเปนบิดาหรือมารดาของบุคคลที่เกิด และ
สำเนาทะเบียนบานที่ปรากฎช่ือบิดามารดาหรือผูปกครองของ
ที่เกิด ซึ่งตองเปนทะเบียนบานในเขตทองที่สำนักทะเบียนที่
แจงเกิด   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรวามีการ
แจง การเกิดและมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบาน
แหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เปรียบเทียบปรับกรณีการแจงเกิดภายใน๑ปนับแตวันที่พน
ระยะ เวลาที่กฎหมายกำหนดใหแจง (๑๕วันหรือ๓๐วัน
แลวแตกรณ)ี   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ออกใบรับแจง (ท.ร.๑๐๐) ใหกับผูแจงการเกิด   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
6) การตรวจสอบเอกสาร 

ถาเด็กที่ขอแจงเกิดมีอายุต้ังแต๗ปขึ้นไปใหรวบรวมหลักฐาน
และเสนอ ความเห็นไปยังนายอำเภอทองที่ภายใน๖๐วันนับ
แตวันที่ไดรับแจง การเกิดเพ่ือพิสูจนสถานะการเกิดและ
สัญชาติโดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผลประกอบวา
บุคคลที่ขอแจงการเกิดเปนผูเกิดใน ราชอาณาจักรหรือไมและ
เปนผูมีสญัชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทย หรือไมสามารถ
ยืนยันสถานะการเกิดและสั้ญชาติของผูที่เกิด   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
7) การตรวจสอบเอกสาร 

(๗) นายอำเภอพิจารณาภายใน๓๐วัน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

8) การตรวจสอบเอกสาร 
ถาผลพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติปรากฎวาบุคคลที่แจง
การเกิดเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักรและเปนผูมีสญัชาติไทยให
นายทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.๒) ใหแกผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

9) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือเด็กเขาในทะเบียนบานท.ร.๑๔หรือทะเบียนบาน
กลางท.ร.๑๔ แลวแตกรณ ี (ระยะเวลาดำเนินการ๙๐วัน) 
  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

10) การตรวจสอบเอกสาร 
ถาผลการพิจารณาปรากฎวาบุคคลทีแ่จงการเกิดไมไดเกิดใน
ราชอาณาจักรและไมไดสญัชาติไทยหรือไมอาจพิสูจน
สถานะการเกิด และสญัชาติของบุคคลดังกลาวไดใหนาย
ทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ก) ใหบุคคลน้ันเปน
บุคคลประเภท๐โดยใชเลขทีบ่านของบิดา มารดาหรือ
ผูปกครอง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวของบดิามารดา
หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี)     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ที่มีชื่อบิดามารดาหรือผูปกครองของ
เด็ก (ถามี)       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

รูปถายของเด็กขนาด๒นิ้วจำนวน๒รูป   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

หนังสือรับรองการเกิดตามแบบท.ร.๑/๑ (กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

7) 
 

ผลการตรวจดีเอ็นเอ (กรณีแจงเกิดตางสำนักทะเบียนและไมมี
หนังสือรับรองการเกิด)     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) กรณีแจงตอนายทะเบียนทองที่อ่ืนเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกำหนด (ทองที่อ่ืน)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
 
2)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 90.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการเกิดเกินกำหนด (ทองที่อ่ืน)       

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการเกิดเกินกำหนด (ระเบียบฯขอ๕๗)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. ระยะเวลาการแจงต้ังแตพนกำหนด๑๕วันนับแตวันที่เกิด 

๒. ผูแจงไดแก๑) บิดามารดาหรือผูปกครองกรณีบุคคลทีจ่ะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ 

๒) ผูที่ยังไมไดแจงการเกิดแจงการเกิดดวยตนเอง 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง    
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :90 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบหลักฐานตางๆของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีที่นายทะเบียนที่รับแจงมิใชนายทะเบียนแหงทองที่ที่
บุคคลน้ันเกิด ใหนายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองการเกิด 
(ท.ร.๑/๑) หรอืผลการตรวจ ดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจนจาก
หนวยงานของรัฐหรือสถานบันที่มีความ นาเช่ือถือซึ่งแสดง
ความสัมพันธการเปนบิดาหรือมารดาของบุคคลที่เกิด และ
สำเนาทะเบียนบานที่ปรากฎช่ือบิดามารดาหรือผูปกครองของ
ที่เกิด ซึ่งตองเปนทะเบียนบานในเขตทองที่สำนักทะเบียนที่
แจงเกิด   
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรวามีการ
แจง การเกิดและมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบาน
แหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เปรียบเทียบปรับกรณีการแจงเกิดภายใน๑ปนับแตวันที่พน
ระยะ เวลาที่กฎหมายกำหนดใหแจง (๑๕วันหรือ๓๐วัน
แลวแตกรณ)ี   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ออกใบรับแจง (ท.ร.๑๐๐) ใหกับผูแจงการเกิด   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
ถาเด็กที่ขอแจงเกิดมีอายุต้ังแต๗ปขึ้นไปใหรวบรวมหลักฐาน
และเสนอความเห็นไปยังนายอำเภอทองที่ภายใน๖๐วันนับแต
วันที่ไดรับแจง การเกิดเพ่ือพิสูจนสถานะการเกิดและ
สัญชาติโดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผลประกอบวา
บุคคลที่ขอแจงการเกิดเปนผูเกิดใน ราชอาณาจักรหรือไมและ
เปนผูมีสญัชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทย หรือไมสามารถ
ยืนยันสถานะการเกิดและสั้ญชาติของผูที่เกิด   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
นายอำเภอพิจารณาภายใน๓๐วัน   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
8) การตรวจสอบเอกสาร 

ถาผลพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติปรากฎวาบุคคลที่แจง
การเกิดเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักรและเปนผูมีสญัชาติไทยให
นายทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.๒) ใหแกผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
9) การตรวจสอบเอกสาร 

เพ่ิมช่ือเด็กเขาในทะเบียนบานท.ร.๑๔หรือทะเบียนบาน
กลางท.ร.๑๔  แลวแตกรณ ี (ระยะเวลา
ดำเนินการทั้งหมด๙๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

10) การตรวจสอบเอกสาร 
ถาผลการพิจารณาปรากฎวาบุคคลทีแ่จงการเกิดไมไดเกิดใน
ราชอาณาจักรและไมไดสญัชาติไทยหรือไมอาจพิสูจน
สถานะการเกิด และสญัชาติของบุคคลดังกลาวไดใหนาย
ทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ก) ใหบุคคลน้ันเปน
บุคคลประเภท๐โดยใชเลขทีบ่านของบิดา มารดาหรือ
ผูปกครอง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวของบดิามารดา
หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี)     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ที่มีชื่อบิดามารดาหรือผูปกครองของ
เด็ก (ถามี)       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
รูปถายของเด็กขนาด๒นิ้วจำนวน๒รูป   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

หนังสือรับรองการเกิดตามแบบท.ร.๑/๑ (กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 



 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกำหนด (ระเบียบฯขอ๕๗)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
 
2)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 90.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการเกิดเกินกำหนด (ระเบียบฯขอ๕๗)     

  

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงเกิด (เกิดในบาน,นอกบาน) อาคารที่มีบานเลขที่รวมถึงสถานพยาบาลทองที่ที่เกิด 

(ระเบยีบฯขอ๕๒,ขอ๕๔) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแก๑. กรณีเกิดในบานบิดาหรือมารดาหรือเจาบานที่เด็กเกิดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจาบาน 

๒. กรณีเกิดนอกบานบิดาหรือมารดาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดาหรือมารดา 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่เด็กเกิด   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจงเกิดกับฐานขอมูลการ
ทะเบียน  ราษฎรวาเด็กมีช่ืออยูในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
  
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

ลงรายการในสติูบัตร (ท.ร.๑สำหรับคนซึ่งมสีัญชาติไทยท.ร.๓
สำหรับบุตรของคนไทยซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือท.ร.๐๓๑
สำหรับ คนตางดาวหลบหนีเขาเมือง)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่
เด็กเกิด (ท.ร.๑๔หรือท.ร.๑๓แลวแตกรณ)ี หรือทะเบียน
ประวัติ (ท.ร.๓๘ก) กรณีบุตรของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสูติบัตรตอนที่๑และหลกัฐานประกอบการแจงคืนใหผู
แจง 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจงและบัตรประจำตัวของบิดามารดา (ถามี)
       
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถา
มี)       
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด 
        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หนังสือรับรองการเกิดตามแบบท.ร.๑/๑ทีอ่อกใหโดยโรงพยาบาลที่
เด็กเกิด (กรณเีด็กเกิดในสถานพยาบาล)   
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

ใบรับแจงการเกิดตามแบบท.ร.๑ตอนหนา (กรณีแจเกิดกับกำนัน
หรือผูใหญบาน)      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

หนังสือมอบหมาย (ถามี)     
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศุนยดำรงธรรม

จังหวัดสระบุรี         
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงเกิด (เกิดในบาน,นอกบาน) อาคารที่มีบานเลขที่รวมถึงสถานพยาบาลทองที่ที่เกิด (ระเบียบฯ

ขอ๕๒,ขอ๕๔) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
 
2)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงเกิด (เกิดในบาน,นอกบาน) อาคารที่มีบานเลขที่รวมถึงสถานพยาบาลทองที่ที่เกิด 

(ระเบียบฯขอ๕๒,ขอ๕๔) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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