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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรเกิดกรณีเดก็ในสภำพแรกเกิดหรือเดก็ไร้เดียงสำถูกทอดทิง้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลน า้เช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน : การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเดก็ไร้เดียงสาถกูทอดทิง้ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลน า้เช่ียวอ าเภอแหลมงอบจงัหวดัตราด 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบส ำนกัทะเบียนกลำงว่ำดว้ยกำรจดัท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัที ่5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร : สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพิสจูน์สถานะการ
เกิดและสญัชาตขิองเดก็ซึง่ถกูทอดทิง้เดก็เร่ร่อนหรือเดก็ท่ีไมป่รากฏบพุการีหรือบพุการีทอดทิง้ พ.ศ. 2551  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 90 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเดก็ในสภาพแรกเกิดหรือเดก็ไร้เดียงสาถกูทอดทิง้  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส ำนกัทะเบียนท้องถ่ินต ำบลน ้ำเชี่ยว/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (แห่งทอ้งทีที่ห่น่วยงำนกระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ที่ไดรั้บตวัเด็กไวต้ัง้อยู่) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.. เดก็ท่ีจะแจ้งเกิดต้องมีอายตุ ่ากวา่ 7ปี 
2. ผู้แจ้งได้แก่เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ท่ีรับตวัเดก็ไว้ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองค าขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการย่ืน
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้งต้น 
 

10 นาที เทศบาลต าบล
น า้เช่ียว 
อ าเภอแหลมงอบ
จงัหวดัตราด 

- 

2) การพิจารณา 
 

การสอบสวน
พยานหลกัฐานพยานบคุคล
และรวบรวมหลกัฐานพร้อม
ความเห็นให้นายอ าเภอแหง่
ท้องท่ีพิจารณาอนมุตัิ/ไม่
อนมุตัแิละแจ้งผลการ
พิจารณาให้นายทะเบียน
ทราบ 
 

89 วนั เทศบาลต าบล
น า้เช่ียว 
อ าเภอแหลมงอบ
จงัหวดัตราด 

- 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ้งการเกิดและแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
น า้เช่ียว 
อ าเภอแหลมงอบ
จงัหวดัตราด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 90 วนั 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนท.ร.14 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั (ของสถำน
สงเครำะห์หรือท่ี
เรียกช่ืออ่ืนท่ีรับตวั
เดก็ท่ีแจ้งเกิด
เอำไว้) 

2) บนัทกึกำรรับตวั
เดก็ไว้ 

- 1 0 ฉบบั (ท่ีออกโดย
พนกังำนฝ่ำย
ปกครองหรือ
ต ำรวจหรือ
เจ้ำหน้ำท่ีพฒันำ
สงัคมและควำม
มัน่คงของมนษุย์
ซึง่ได้รับตวัเดก็
เอำไว้) 

3) รูปถ่ำยของเด็ก 2 
นิว้จ ำนวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

4) หลกัฐำนอ่ืนๆที
เก่ียวข้องกบัตวั
เดก็ทัง้พยำน
เอกสำรหรือ
พยำนวตัถ ุ

- 1 0 ฉบบั (ถ้ำมี) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมกระทรวง ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดั ศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลกูกา คลอง 9  อ.ล าลกูกา              

จ.ปทมุธานี  โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลน า้เช่ียว 039-593198 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก ขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 22/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลน า้เช่ียว อ าเภอ

แหลมงอบ จงัหวดัตราด สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


