
คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร : เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวดัแพร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแก 
 
(1) กรณีเกิดในบาน บิดา หรือมารดา หรือเจาบานท่ีเด็กเกิด หรือผูท่ีไดรบัมอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจาบาน 
 
(2) กรณีเกิดนอกบาน บิดา หรือมารดา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบดิา หรือมารดา 
 
2. ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วัน นบัต้ังแตวนัท่ีเด็กเกิด 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1)การพจิารณาการไดสัญชาตขิองบตุร กรณทีีม่ารดาเปนคนตางดาว และบิดาเปนคนไทย ตองดําเนนิการสอบสวนพยานบุคคล 
เพื่อใหไดขอเท็จจริงวาบดิาเปนบุคคลสญัชาติไทย ใชเวลา 1 วัน 
 
(2) กรณมีีเหตุอันควรสงสยัวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบยีบ หรือโดยอาํพราง หรือโดยมีรายการขอความผดิ
จากความเปนจรงิ ใหนายทะเบยีนดาํเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอม และพจิารณาใหแลว
เสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(3) กรณีท่ีมคีวามซับซอนหรือขอสงสยัในแนวทางการปฏิบตัิ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาํคัญ ตองดาํเนนิการหารือ
มายังสาํนักทะเบยีนกลาง ใหดาํเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือตองสงใหสาํนักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีรับเร่ือง) โดยสงผานสาํนักทะเบยีนจงัหวดั เพื่อสงใหสาํนักทะเบยีนกลาง เพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานทีใ่หบรกิาร 
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร 
จังหวดัแพร 54000 โทร. 054-524468/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 20 นาที 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีรับเร่ืองคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องตน 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จงัหวัด

แพร 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณา รับแจง/ไมรับแจง และแจงผลการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จงัหวัด

แพร 
 

 
 
 
 
 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวของผ แจง และบัตรประจําตวัประชาชนของบิดา มร
ดา (ถาม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน หรอืสําเนาทะเบยีนประวตัิของบิดา มารดา (ถา
ม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอาํเภอ/สํานักทะเบยีน
ทองถิ่น 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ท่ีจะขอเพิม่ชื่อเด็กท่ีเกิด) 

สํานักทะเบียนอาํเภอ/สํานักทะเบยีน
ทองถิ่น 

4) 
 

หนังสือรบัรองการเกดิ ตามแบบ ท.ร. 1/1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ท่ีออกใหโดยโรงพยาบาลที่เด็กเกิด เปนกรณีเด็กที่เกิดใน
สถานพยาบาล) 

- 

5) 
 

ใบรับแจงการเกิดตามแบบ ท.ร. 1 ตอนหนา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีแจงเกิดกับกํานัน ผูใหญบาน และเด็กเกิดในบาน) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบหมาย (ถาม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณมีอบใหบคุคลอ่ืนเปนผ แจง) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000 โทร. 054-652660 

(หมายเหตุ: -)  
2) สํานักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทมุธานี โทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

หมายเหตุ 

- 


