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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้ งเกิดเกินกำหนดเวลำ (เกิดในท้ องที่สำนักทะเบียน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้ งเกิดเกินกาหนดเวลา (เกิดในท้ องที่สานักทะเบียน)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสติ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการทะเบี ยนราษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2551
2)

ระเบี ยบสานักทะเบี ยนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบี ยนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ.2551)

3)

ระเบี ยบสานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบี ยนประวัติคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็ นกรณี พิเศษ พ.ศ.2547 (รวมแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 2 พ.ศ.2549)

4)

ระเบี ยบสานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบี ยนสาหรับบุคคลทีไ่ ม่มีสถานะทางทะเบี ยน พ.ศ.2548

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิสจู น์สถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็ก ซึง่ ถูกทอดทิ ้งเด็กเร่ร่อน หรื อเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
60 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้ งเกิดเกินกาหนดเวลา (เกิดในท้ องที่สานักทะเบียน) สานักงานเขตดุสิต นาย
มงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
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1)

สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายทะเบี ยน สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่อ 5414-16 โทรสาร 0
2243 5311-5 ต่อ 5416)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อมีคนเกิดในบ้ านให้ เจ้ าบ้ าน บิดาหรื อมารดา แจ้ งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ ง ณ สานักทะเบียนแห่งท้ องที่ที่เด็กเกิด
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เกิด กรณีไม่แจ้ งภายในกาหนดเวลาต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ ตามมาตรา10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1.ตรวจสอบความถูกต้ อง 60 วัน
ของหลักฐาน
2.ตรวจรายการบุคคลใน
ฐานข้ อมูลการทะเบียน
ราษฎร
3.สอบสวนผู้แจ้ งและพยาน
บุคคล

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายทะเบียน
สานักงานเขต
ดุสติ

หมำยเหตุ

(1 วัน กรณีอายุไม่
เกิน 7 ปี , 60 วัน
กรณีอายุเกิน 7 ปี )
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

4.ออกใบรับแจ้ งการเกิด
ให้ กบั ผู้แจ้ ง
5.กรณีเด็กที่ขอแจ้ งเกิดมี
อายุตงแต่
ั ้ 7 ปี ขึ ้นไป ให้
รวบรวมหลักฐานเสนอ
ความเห็นไปยังนายอาเภอ
ท้ องที่ เพื่อพิสจู น์
สถานะการเกิดและสัญชาติ
6.กรณีการแจ้ งการเกิด
สาหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 7
ปี บริ บูรณ์ ให้ นายทะเบียน
อาเภอหรื อนายทะเบียน
ท้ องถิ่นพิสจู น์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็กที่
เกิดแทนนายอาเภอ
การพิจารณา

2)

กรณีอนุญาต
- จัดทาสูติบตั รและมอบ
เอกสาร
กรณีไม่อนุญาต
- แจ้ งเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ และ แจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์คาสัง่
ภายใน 15 วัน

15 นาที

ฝ่ ายทะเบียน
สานักงานเขต
ดุสติ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว

-
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ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ของผู้แจ้ ง

-

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1)

หมำยเหตุ
(อำทิเช่น บัตร
ประจำตัว
ประชำชน, บัตร
ประจำตัวคนซึง่ ไม่
มีสญ
ั ชำติไทย,
ใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำง
ด้ ำว, หนังสือ
เดินทำง, บัตร
ประจำตัวคน
พิกำร ฯลฯ แล้ วแต่
กรณี)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กรณีมอบหมำย ให้ เรี ยกหลักฐำน
หนังสือ
มอบหมำยบัตร
ประจำตัวของผู้
มอบและผู้รับ
มอบ
หนังสือรับรอง
กำรเกิด หรื อผล

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กำรตรวจดีเอ็นเอ
ซึง่ แสดง
ควำมสัมพันธ์
กำรเป็ นบิดำ
มำรดำของเด็กที่
เกิดอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนที่ปรำกฏชื่อ
บิดำ มำรดำหรื อ
ผู้ปกครองเด็กที่
เกิด (ถ้ ำมี)
บัตรประจำตัว
หรื อใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำง
ด้ ำวของบิดำ
มำรดำหรื อ
ผู้ปกครองเด็ก
(ถ้ ำมี)
รูปถ่ำยของเด็ก
ขนำด 2 นิ ้ว
จำนวน 2 รูป
พยำนบุคคล
พร้ อมบัตร
ประจำตัว
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนฉบับเจ้ ำ
บ้ ำนกรณีเพิ่มชื่อ
เข้ ำทะเบียนบ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ในเขตท้ องที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่อ 5414-16 โทรสาร 0
2243 5311-5 ต่อ 5416)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
ที่ตง/หมายเลขโทรศั
ั้
พท์ สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

26/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
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สานักงานเขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย จัดทำโดย

