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คู่มือสําหรับประชาชน: การพิสูจน์ สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิง้ เด็กเร่ ร่อน หรื อเด็กที่ไม่
ปรากฎบุพการี หรื อบุพากรี ทอดทิง้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การพิสจู น์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถกู ทอดทิ ้ง เด็กเร่ร่อน หรื อเด็กที่ไม่ปรากฎ
บุพการี หรื อบุพากรี ทอดทิ ้ง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงการพิ สูจน์สถานะการเกิ ดและสัญชาติ ของเด็กที ถ่ ูกทอดทิ้ ง เด็กเร่ ร่อน หรื อเด็กที ไ่ ม่ปรากฎบุพการี
หรื อบุพการี ทอดทิ้ ง พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสจู น์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึง่ ถูกทอดทิ ้ง เด็กเร่ร่อน หรื อเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
90วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การพิสจู น์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถกู ทอดทิ ้ง
เด็กเร่ร่อน หรื อเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรื อบุพากรี ทอดทิ ้ง) 02/06/2558 14:33
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องสองพีน่ ้อง เลขที ่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตํ าบลสองพีน่ อ้ ง
อําเภอสองพีน่ ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ 035531357
โทรสาร 035531505/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ที ห่ น่วยงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงาน
เอกชนที ส่ งเคราะห์ช่วยเหลื อเด็กตามรายชื ่อหน่วยงานที ่กระทรวงมหาดไทยประกาศกํ าหนด รับตัวเด็กไว้ตงั้ อยู่)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผู้ยื่นคําร้ อง ได้ แก่
(1)กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรื อเด็กไร้ เดียงสาซึง่ ถูกทอดทิ ้ง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ที่รับตัวเด็กไว้
(2)เด็กเร่ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ ้งซึง่ อยูใ่ นการอุปการะของของหน่วยงานของรัฐหรื อ
หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก ได้ แก่ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อผู้ได้ รับ
มอบหมาย

3/5

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

รวบรวมพยานหลักฐาน
เสนอให้ นายอําเภอแห่ง
ท้ องที่ พิจารณาอนุมตั /ิ ไม่
อนุมตั ิ และแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ นายทะเบียน
ทราบ

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ 1 วัน
แจ้ งการเกิด และแจ้ งผลการ
พิจารณา

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

89 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

-

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ า
บ้ าน ท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

1

บันทึกการรับตัว
เด็กไว้

สํานักบริ หารการ
ทะเบียน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ของสถาน
สงเคราะห์หรื อที่
เรี ยกชื่ออื่น ซึง่ รับ
ตัวเด็กที่แจ้ งเกิด
ไว้ )
(ที่ออกโดย
พนักงานฝ่ าย
ปกครอง หรื อ
ตํารวจ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์)
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ทังพยานเอกสาร
้
หรื อพยานวัตถุ)

2)

3)
4)
5)

หลักฐานสําหรับ รับตัวเด็กไว้
รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ ้ว จํานวน 2 รูป
หลักฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับเด็ก

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทรศัพท์ : 035531357 ต่อ 113
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน www.songpeenongcity.go.th
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3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เลขที่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
วิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา

