
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรเกดิ กรณีเด็กในสภำพแรกเกดิ หรอืเด็กไรเ้ดยีงสำถกู

ทอดทิง้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล จังหวดัอตุรดติถ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.. เด็กทีจ่ะแจง้เกดิ ตอ้งมอีายุต า่กวา่ 7ปี 

 

2. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้หนา้ทีข่องกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ทีรั่บตัวเด็กไว ้

 

 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลทุง่ยัง้  ณ ทีว่า่การอ าเภอลบั
แล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (แหง่ทอ้งทีท่ีห่น่วยงานกระทรวงพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษยท์ีไ่ดรั้บตัวเด็กไวต้ัง้อยู่))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบ

พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 
อ าเภอลับแล จังหวัด

อตุรดติถ ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบคุคล และรวบรวมหลักฐาน
พรอ้มความเห็นให ้นายอ าเภอ แหง่ทอ้งที ่พจิารณา อนุมัต/ิไม่

อนุมัต ิและแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

89 วนั เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 

อ าเภอลับแล จังหวัด
อตุรดติถ ์

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณารับแจง้การเกดิ และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 

อ าเภอลับแล จังหวัด

อตุรดติถ ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของสถานสงเคราะหห์รอืทีเ่รยีกชือ่อืน่ ทีรั่บตวัเด็กทีแ่จง้เกดิ

เอาไว)้ 

กรมการปกครอง 

3) บนัทกึกำรรบัตวัเด็กไว ้ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีอ่อกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรอืต ารวจ หรอืเจา้หนา้ที่

พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ซึง่ไดรั้บตวัเด็กเอาไว)้ 

4) 

 

รูปถำ่ยของเด็ก 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หลกัฐำนอืน่ๆ ทเีกีย่วขอ้งกบัตวัเด็ก ท ัง้พยำนเอกสำร หรอืพยำน

วตัถุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ถ.ล าลกูกา คลอง 9  อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ีโทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ โทรศพัท ์055-816595 โทรสาร 055-816593 หรอืทางเว็บไซต ์

www.tessabanthungyang.go.th email : webmaster@tessabanthungyang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(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) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 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 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 



ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับแจง้การเกดิ กรณีเด็กในสภาพแรกเกดิ หรอืเด็กไรเ้ดยีงสาถกูทอดทิง้  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจัดท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารพสิจูนส์ถานะการเกดิและ

สญัชาตขิองเด็ก ซึง่ถกูทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน หรอืเด็กทีไ่ม่ปรากฏบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้ พ.ศ. 2551 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 90.0 วนั 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน การรับแจง้การเกดิ กรณีเด็กในสภาพแรกเกดิ หรอืเด็กไรเ้ดยีงสาถกู

ทอดทิง้  (่น่างสกุัญญา  นาคบวั)  เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 15/07/2015 20:24 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


