
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การพสิจูนส์ถานะการเกดิ และสญัชาต ิกรณีเด็กที$ถกูทอดทิ%ง เด็กเรร่อ่น 
หรอืเด็กที$ไมป่รากฎบพุการหีรอืบพุากรทีอดทิ%ง 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื$อนไข (ถา้ม)ี ในการยื$นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูย้ื$นคํารอ้ง ไดแ้ก ่
 
(1)กรณีเด็กในสภาพแรกเกดิหรอืเด็กไรเ้ดยีงสาซึ$งถกูทอดทิ1ง ไดแ้ก ่เจา้หนา้ที$ของกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั$นคงของ
มนุษยท์ี$รับตวัเด็กไว ้
 
(2)เด็กเรร่อ่นหรอืเดก็ที$ไมป่รากฎบพุการ ีหรอืบพุการทีอดทิ1งซึ$งอยูใ่นการอปุการะของของหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงาน
เอกชนที$จดทะเบยีนตามกฎหมายโดยมวัีตถปุระสงคเ์พื$อการชว่ยเหลอืเด็ก ไดแ้ก ่หัวหนา้หน่วยงานหรอืผูไ้ดร้ับมอบหมาย 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
สาํนักทะเบยีนอําเภอ หรอืสาํนักทะเบยีนทอ้งถิ$น/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ที$หน่วยงานสาํนักงานพัฒนาสงัคมและความมั$นคง
ของมนุษย ์หรอืหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงานเอกชนที$
สงเคราะหช์ว่ยเหลอืเด็กตามรายชื$อหน่วยงานที$
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด รับตวัเด็กไวต้ั 1งอยู่))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที$ทางราชการกําหนด) ตั 1งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที$ยง) 

 

ข ั%นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที$รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 90 วนั 
 

ลําดบั ข ั%นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที$รับเรื$องคําขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื$นประกอบ
พจิารณาในเบื1องตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
รวบรวมพยานหลกัฐาน  เสนอใหน้ายอําเภอแหง่ทอ้งที$ พจิารณา
อนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ และแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

89 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณารับแจง้การเกดิ และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื$อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิ$น 



ลําดบั ชื$อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของสถานสงเคราะหห์รอืที$เรยีกชื$ออื$น ซึ$งรับตวัเด็กที$แจง้
เกดิไว)้ 

3) 
 

บนัทกึการรบัตวัเด็กไว ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ที$ออกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรอืตาํรวจ หรอืเจา้หนา้ที$
พัฒนาสงัคมและความมั$นคงของมนุษย)์ 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

4) 
 

หลกัฐานสําหรบัรบัตวัเด็กไว ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

รูปถา่ยของเด็ก 2 นิ%ว จาํนวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

หลกัฐานอื$นๆ ท ี$เกี$ยวขอ้งกบัเด็ก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ทั 1งพยานเอกสาร หรอืพยานวัตถ)ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ํารงธรรมจังหวัด ศนูยด์ํารงธรรมอาํเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ถ.ลําลกูกา คลอง 9  อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี โทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 
(หมายเหต:ุ (เลขที$ 999 หม◌่ ู4 ตําบลเจดยีห์ลวง อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180  โทร. 053-950732 
โทรสาร 053-950382  e-mail : chedeeloung.com  หรอืเว็ปไซด ์http://www.chedeeloung.go.th))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที$ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที$ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยร์ับเรื$องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 1น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื$องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ลําดบั ชื$อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื$อกระบวนงาน: การพสิจูนส์ถานะการเกดิ และสญัชาต ิกรณีเด็กที$ถกูทอดทิ1ง เด็กเรร่อ่น หรอืเด็กที$ไมป่รากฎบพุการหีรือบพุา
กรทีอดทิ1ง  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง สํานักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที$เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที$ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที$เกี$ยวขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงการพสิจูน์สถานะการเกดิและสญัชาตขิองเด็กที$ถกูทอดทิ1ง เด็กเรร่อ่น หรอืเด็กที$ไมป่รากฎบพุการ ีหรอืบพุการี
ทอดทิ1ง พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที$มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื%นที$ใหบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิ$น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที$กําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารพสิจูนส์ถานะการเกดิและ
สญัชาตขิองเดก็ ซึ$งถกูทอดทิ1ง เดก็เรร่อ่น หรอืเด็กที$ไม่ปรากฏบพุการหีรอืบพุการทีอดทิ1ง พ.ศ. 2551 
ระยะเวลาที$กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี$ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที$มากที$สดุ 0 

 จํานวนคําขอที$นอ้ยที$สดุ 0 
 

ชื$ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน การพสิจูนส์ถานะการเกดิ และสญัชาต ิกรณีเดก็ที$ถกูทอดทิ1ง เด็กเร่รอ่น 
หรอืเด็กที$ไมป่รากฎบพุการหีรอืบพุากรทีอดทิ1ง  มานสิา เทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 24/12/2015 14:06 
 
 

เอกสารฉบับนี1ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที$เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที$ 


