คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงการเกิดเกินกําหนด กรณีทองที่อื่น
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลาการแจง ตัง้ แตพน
 กําหนด 15วัน นับแตวันที่เด็กเกิด
2. ผูแจง ไดแก
(1)บิดา มารดา หรือผูปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ
(2) ผูที่ยังไมไดแจงการเกิด แจงการเกิดดวยตนเอง

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: (ที่บิดา มารดา หรือผปกครองที่ชอบดวยกฎหมายมี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน ))
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลโคกมวง โทรศัพท : 0 7450

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ติดตอดวยตนเอง ณ อําเภอคลองหอยโขง /ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :90 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องตน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบุคคล และรวบรวมหลักฐาน
พรอมความเห็นให นายอําเภอ แหงทองที่พิจารณาอนุมัติ /ไม
อนุมัติ และแจงผลการพิจารณาใหนายทะเบียนทราบ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียน พิจารณารับแจงการเกิด และแจงผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ผูแจง)
2)
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของ

ระยะเวลา
10 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

89 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

1 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลําดับ

3)

4)

5)

6)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
บิดา มารดา หรือผูป
 กครองของเด็ก
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถามี)
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือ
ผปกครองของเด็ก
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถามี)
รูปถายของเด็ก 2 นิว
้ จํานวน 2 รูป
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
ผลตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีไมมห
ี นังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 )

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน โทร . 1547
(หมายเหตุ: (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ .ลําลูกกา คลอง 9 อ.ลําลูกกา จ .ปทุมธานี โทร 1548
หรือ www.bora.dopa.go.th))
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่

ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

