
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การพสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาตกิรณีเด็กทีถ่กูทอดทิง้เด็กเรร่อ่น

หรอืเด็กทีไ่มป่รากฎบพุการหีรอืบพุากรทีอดทิง้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว* อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.ผูย้ืน่ค ารอ้งไดแ้ก ่

 

(1) กรณีเด็กในสภาพแรกเกดิหรอืเด็กไรเ้ดยีงสาซึง่ถกูทอดทิง้ไดแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษยท์ีร่ับตวัเด็กไว ้

 

(2) เด็กเรร่อ่นหรอืเดก็ที่ไมป่รากฎบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้ซึง่อยูใ่นการอปุการะของของหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงาน

เอกชนทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การชว่ยเหลอืเด็กไดแ้กห่วัหนา้หน่วยงานหรอืผูไ้ดร้ับมอบหมาย 

 
 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครัว ทีว่า่การอ าเภอ

สนัทราย จังหวัดเชยีงใหม/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ทีห่น่วยงานส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษยห์รอืหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงานเอกชนทีส่งเคราะห์

ชว่ยเหลอืเด็กตามรายชือ่หน่วยงานทีก่ระทรวงมหาดไทย ประกาศ

ก าหนดรับตวัเด็กไวต้ัง้อยู่)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :90 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีร่ับเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ

พจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 

รวบรวมพยานหลกัฐานเสนอใหน้ายอ าเภอแหง่ทอ้งทีพ่จิารณา

อนุมัต/ิไมอ่นุมัตแิละแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ 

(หมายเหต:ุ -) 

89 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนพจิารณารับแจง้การเกดิและแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหต(ุของสถานสงเคราะหห์รอืทีเ่รยีกชือ่อืน่ซึง่รับตัวเด็กทีแ่จง้เกดิ

ไว)้ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 

3) 

 

บนัทกึการรบัตวัเด็กไว ้

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหต(ุทีอ่อกโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจหรอืเจา้หนา้ที่

พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย)์ 

- 

4) 

 

หลกัฐานส าหรบัรบัตวัเด็กไว ้

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหต-ุ 

- 

5) 

 

รูปถา่ยของเด็ก 2 นิว้จ านวน 2 รูป 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหต-ุ 

- 

6) 

 

หลกัฐานอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเด็ก 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหต(ุทัง้พยานเอกสารหรอืพยานวัตถุ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมส านักงานเทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว โทร. 053-848601 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ส านักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง ถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี โทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การพสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาตกิรณีเด็กทีถ่กูทอดทิง้เด็กเรร่อ่นหรอืเด็กทีไ่มป่รากฎบพุการหีรอืบพุากรี

ทอดทิง้ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)กฎกระทรวงการพสิจูน์สถานะการเกดิและสญัชาตขิองเด็กทีถ่กูทอดทิง้เด็กเรร่อ่นหรอืเดก็ทีไ่มป่รากฎบพุการหีรอืบพุการี

ทอดทิง้พ.ศ. 2551 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารพสิจูนส์ถานะการเกดิและ

สญัชาตขิองเด็กซึง่ถกูทอดทิง้เด็กเร่รอ่นหรอืเด็กทีไ่มป่รากฏบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2015 15:46 การพสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาตกิรณีเด็กทีถ่กู

ทอดทิง้เด็กเรร่อ่นหรอืเดก็ที่ไม่ปรากฎบพุการหีรอืบพุากรทีอดทิง้ 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


