
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรพิสูจน์สถำนะกำรเกิด และสัญชำติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 

หรือเด็กที่ไม่ปรำกฎบุพกำรีหรือบุพำกรีทอดทิ้ง 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ 

 

(1)กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดท้ิง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ท่ีรับตัวเด็กไว้ 

 

(2)เด็กเร่ร่อนหรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดท้ิงซึ่งอยู่ในการอุปการะของของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพระประแดง เลขท่ี 1 ถนน
พระยาพายัพพิริยะกิจ ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ท่ีหน่วยงานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ี
สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานท่ี
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด รับตัวเด็กไว้ตั้งอยู่))  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาในเบ้ืองต้น 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

รวบรวมพยานหลักฐาน  เสนอให้นายอ าเภอแห่งท้องท่ี พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  และแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียนทราบ 

(หมายเหตุ: -)  

89 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนพิจารณารับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน

ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ของสถานสงเคราะห์หรือท่ีเรียกชื่ออ่ืน ซึ่งรับตัวเด็กท่ีแจ้ง
เกิดไว้) 

3) 
 

บันทึกกำรรับตัวเด็กไว้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ท่ีออกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าท่ี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

4) 

 

หลักฐำนส ำหรับรับตัวเด็กไว้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

รูปถ่ำยของเด็ก 2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 

 

หลักฐำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ท้ังพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 
(หมายเหตุ: -)  

2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกา คลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพา

กรีทอดท้ิง  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)กฎกระทรวงการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการี
ทอดท้ิง พ.ศ. 2551  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและ

สัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง พ.ศ. 2551 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กท่ีถูกทอดท้ิง หรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี ส าเนา

คู่มือประชาชน 21/08/2015 17:28 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


