
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบานและเกิดนอกบาน 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผูแจงไดแก 
  (1) กรณีเกิดในบานบิดา หรือมารดา หรือเจาบานท่ีเด็กเกิด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดา
มารดาหรือเจาบาน 
  (2) กรณีเกิดนอกบานบิดา หรือมารดา หรือผู ท่ี ไดรับมอบหมายจากบิดาหรือมารดา 
 2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีเด็กเกิด 
 เง่ือนไข : 
  (1) การพิจารณาการไดสัญชาติของบุตร กรณีท่ีมารดาเปนคนตางดาว และบิดาเปนคนไทย             
ตองดําเนินการสอบสวนพยานบุคคล เพ่ือใหไดขอเท็จจริงวาบิดาเปนบุคคลสัญชาติไทย ใชเวลา 1 วัน 
  (2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง
หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวน             
พยานบุคคล พยานแวดลอม และพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน 
  (3) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบ
เอกสารสําคัญ ตองดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน                    
(ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด                
เพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
  

ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 

สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลตากฟา                 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 

โทรศัพท : 056-242027 หรือ 056-241323 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

หมายเหตุ : สํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีเกิด 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร                   

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  20  นาที 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนา ท่ีรับเรื่องคําขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

10 นาที สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

นายทะเบียนพิจารณารับแจง/ไมรับแจงและแจงผลการ
พิจารณา 

10 นาที สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวของผูแจง และบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา
มารดา  
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหต ุ :  ถามี 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา            
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหต ุ :  ถามี 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหต ุ :  ท่ีจะขอเพ่ิมชื่อเด็กท่ีเกิด 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

4) หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร. 1/1 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ  :  ท่ีออกใหโดยโรงพยาบาลท่ีเด็กเกิดเปนกรณีเด็กท่ีเกิด             
ในสถานพยาบาล 

- 

5) ใบรับแจงการเกิด ตามแบบ ท.ร. 1 ตอนหนา 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหต ุ :  กรณีแจงเกิดกับกํานันผูใหญบาน และเด็กเกิดในบาน 

- 

6) หนังสือมอบหมาย (ถามี) 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหต ุ :  กรณีมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูแจง 

- 
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คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 0 บาท 
 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) ศูนยดํารงธรรมกระทรวง  ศูนยดํารงธรรมจังหวัด  ศูนยดํารงธรรมอําเภอ   โทร. 1567 
3) กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน โทร. 1547 

หมายเหตุ : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี    
โทรศัพท : 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


