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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การร ับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื"อกระบวนงาน : การรบัแจง้การเกิด กรณีเกิดในบา้น และเกิดนอกบา้น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : รบัแจง้  
5. กฎหมายที"ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี"เก ี"ยวข ้อง : 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  5  
พ.ศ.2551 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี"ให ้บร ิการ : สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี"กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี"กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี"ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี"มากท ี"สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี"น้อยท ี"สุด 0  
10. ชื"ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การรบัแจง้การเกิด กรณีเกิดในบา้น และเกิดนอกบา้น เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที ทางราชการกําหนด) ตั1งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื"อนไข(ถ้ามี) ในการยื"นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก่ 
 
(1) กรณีเกิดในบา้น บิดา หรือมารดา หรือเจา้บา้นที
เดก็เกิด หรือผูที้
ไดร้บัมอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจา้บา้น 
 
(2) กรณีเกิดนอกบา้น บิดา หรือมารดา หรือผูที้
ไดร้บัมอบหมายจากบิดา หรือมารดา 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นบัตั;งแตว่นัที
เด็กเกิด 
 
3. เงื
อนไข 
 
(1)การพิจารณาการไดส้ญัชาตขิองบตุร กรณีที
มารดาเป็นคนตา่งดา้ว และบิดาเป็นคนไทย ตอ้งดาํเนินการสอบสวน
พยานบคุคล เพื
อใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิวา่บดิาเป็นบคุคลสญัชาตไิทย ใชเ้วลา 1 วนั 
 
(2) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาํพราง หรือโดยมีรายการ
ขอ้ความผิดจากความเป็นจริง ใหน้ายทะเบียนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม 
และพิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 7 วนั 
 
(3) กรณีที
มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตั ิขอ้กฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาํคญั ตอ้ง
ดาํเนินการหารือมายงัสาํนกัทะเบียนกลาง ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทั;งนี ; การหารือตอ้งสง่ใหส้าํนกั
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที
รบัเรื
อง) โดยสง่ผ่านสาํนกัทะเบียนจงัหวดั เพื
อสง่ใหส้าํนกัทะเบียนกลาง เพื
อ
ตอบขอ้หารือดงักลา่วตอ่ไป 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที"ร ับผิดชอบ 

ท ี" ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องคาํขอ และ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื
น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ;องตน้ 
 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 
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ที" ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รบั
แจง้/ไมร่บัแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา 
 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั;นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที"ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี" รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

ของผ้◌ูแจ้ง และ

บัตรประจาํตัว

ประชาชนของ

บิดา มรดา (ถ้า

มี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บ้าน หรือสาํเนา

ทะเบียนประวัติ

ของบิดา มารดา 

(ถ้ามี) 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ,น 

1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ ื"น ๆ  สาํหร ับยื"นเพ ิ"มเตมิ 

ท ี" รายการเอกสาร
ยื"นเพ ิ"มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สาํเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้า

บ้าน 

สาํนักทะเบียน

อําเภอ/สาํนัก

ทะเบียนท้องถิ,น 

1 0 ฉบับ (ที,จะขอเพิ,มชื,อ

เด็กที,เกิด) 

2) 

หนังสือรับรอง

การเกิด ตาม

แบบ ท.ร. 1/1 

- 1 0 ฉบับ (ที,ออกให้โดย

โรงพยาบาลที,เด็ก

เกิด เป็นกรณีเด็ก

ที,เกิดใน

สถานพยาบาล) 

3) 

ใบรับแจ้งการเกิด

ตามแบบ ท.ร. 1 

ตอนหน้า 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งเกิดกับ

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และเด็กเกิดใน

บ้าน) 

4) 
หนังสือ

มอบหมาย (ถ้า

มี) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบให้

บุคคลอื,นเป็นผ้◌ู

แจ้ง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 

1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยด์าํรงธรรมกระทรวง  ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ  โทร.1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 
หมายเหตุ  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  โทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 
4) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที  1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที  1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี"พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิHไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


