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คูมือสําหรับประชาชน: การพิสูจนสถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไม
ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การพิสูจนสถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฎ
บุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการี
หรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/08/2015 21:05
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนสาขาแขวงนครพิงค แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และ
แขวงศรีวิชัย /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่หนวยงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน
เอกชนที่สงเคราะหชวยเหลือเด็กตามรายชื่อหนวยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด รับตัวเด็กไวตั้งอยู)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

2/4

1.ผูยื่นคํารอง ไดแก
(1)กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง ไดแก เจาหนาที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยที่รับตัวเด็กไว
(2)เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยูในการอุปการะของของหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการชวยเหลือเด็ก ไดแก หัวหนาหนวยงานหรือผูไดรับ
มอบหมาย
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
เทศบาลนคร
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
เชียงใหม อําเภอ
1)
ประกอบพิจารณาใน
เมืองเชียงใหม
เบื้องตน
จังหวัดเชียงใหม
การพิจารณา

รวบรวมพยานหลักฐาน
เสนอใหนายอําเภอแหง
ทองที่ พิจารณาอนุมัติ/ไม
อนุมัติ และแจงผลการ
พิจารณาใหนายทะเบียน
ทราบ

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ 1 วัน
แจงการเกิด และแจงผลการ
พิจารณา

2)

3)

89 วัน

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
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ที่
1)

ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจา
บาน ท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

บันทึกการรับตัว
เด็กไว

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
(ของสถาน
สงเคราะหหรือที่
เรียกชื่ออื่น ซึ่งรับ
ตัวเด็กที่แจงเกิด
ไว)
(ที่ออกโดย
พนักงานฝาย
ปกครอง หรือ
ตํารวจ หรือ
เจาหนาที่พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย)
-

หลักฐานสําหรับ 1
0
ฉบับ
รับตัวเด็กไว
รูปถายของเด็ก 2 1
0
ฉบับ
4)
นิ้ว จํานวน 2 รูป
หลักฐานอื่นๆ ที่ 1
0
ฉบับ
(ทั้งพยานเอกสาร
5)
เกี่ยวของกับเด็ก
หรือพยานวัตถุ)
16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ 3)
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2)

ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9 อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชัยงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
15/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

