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คู่มือส าหรับประชาชน: การพสูิจน์สถานะการเกิดและสัญชาตกิรณีเดก็ท่ีถูกทอดทิง้เดก็เร่ร่อนหรือเดก็ท่ีไม่
ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิง้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การพิสจูน์สถานะการเกิดและสญัชาตกิรณีเดก็ท่ีถกูทอดทิง้เดก็เร่ร่อนหรือเดก็ท่ีไมป่รากฎบพุการี

หรือบพุากรีทอดทิง้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงการพิสูจน์สถานะการเกิดและสญัชาติของเด็กทีถู่กทอดท้ิงเด็กเร่ร่อนหรือเด็กทีไ่ม่ปรากฎบพุการี
หรือบพุการีทอดท้ิงพ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพิสจูน์สถานะการ
เกิดและสญัชาตขิองเดก็ซึง่ถกูทอดทิง้เดก็เร่ร่อนหรือเดก็ท่ีไมป่รากฏบพุการีหรือบพุการีทอดทิง้พ .ศ. 2551  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 90วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การพิสจูน์สถานะการเกิดและสญัชาตกิรณีเดก็ท่ีถกูทอดทิง้เดก็เร่ร่อนหรือเดก็ท่ีไม่
ปรากฎบพุการีหรือบพุากรีทอดทิง้  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 หรือ

เว็บไซต์ www.phajuk.com/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผู้ ย่ืนค าร้องได้แก่ 
 
(1)กรณีเดก็ในสภาพแรกเกิดหรือเดก็ไร้เดียงสาซึง่ถกูทอดทิง้ได้แก่เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ท่ีรับตวัเดก็ไว้ 
 
(2)เดก็เร่ร่อนหรือเดก็ท่ีไมป่รากฎบพุการีหรือบพุการีทอดทิง้ซึง่อยูใ่นการอปุการะของของหนว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงาน
เอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการชว่ยเหลือเดก็ได้แก่หวัหน้าหนว่ยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองค าขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการย่ืน
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้งต้น 
 

10 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมพยานหลกัฐาน
เสนอให้นายอ าเภอแหง่
ท้องท่ีพิจารณาอนมุตัิ/ไม่
อนมุตัแิละแจ้งผลการ
พิจารณาให้นายทะเบียน
ทราบ 
 

89 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ้งการเกิดและแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

1 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 90 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านฉบบัเจ้าบ้า
นท.ร.14 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั (ของสถาน
สงเคราะห์หรือท่ี
เรียกช่ืออ่ืนซึง่รับ
ตวัเดก็ท่ีแจ้งเกิด
ไว้) 

2) 

บนัทกึการรับตวั
เดก็ไว้ 

ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

1 1 ฉบบั (ท่ีออกโดย
พนกังานฝ่าย
ปกครองหรือ
ต ารวจหรือ
เจ้าหน้าท่ีพฒันา
สงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์) 

3) 
หลกัฐานส าหรับ
รับตวัเดก็ไว้ 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 
รูปถ่ายของเดก็ 2 
นิว้จ านวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 
หลกัฐานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกบัเดก็ 

- 1 0 ฉบบั (ทัง้พยานเอกสาร
หรือพยานวตัถุ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่สอบถาม 

หมายเหตุ(เทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 หรือเว็บไซต์ 
www.phajuk.com) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 
สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมือง

อตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์สถ .มท. 
อนุมัตโิดย - 
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เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


