คู่มือสาหรั บประชาชน : การพิสูจน์ สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิง้ เด็กเร่ ร่อน หรื อเด็กที่ไม่
ปรากฎบุพการี หรื อบุพากรี ทอดทิง้
หน่ วยงานที่ให้ บริการ : เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผู้ยื่นคาร้ อง ได้ แก่
(1)กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรื อเด็กไร้ เดียงสาซึง่ ถูกทอดทิ ้ง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ที่รับตัวเด็กไว้
(2)เด็กเร่ ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิง้ ซึ่งอยู่ในการอุปการะของของหน่วยงานของรั ฐหรื อหน่วยงาน
เอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก ได้ แก่ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อผู้ได้ รับมอบหมาย
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
สำนักททเบียยนัำำบภำหหรอ ำสำนักททเบียยนัทอำถถ่ นั/ตดต่ำดอวยตนับำถหณห บปดใหอีรทำรวกนัหจกนัทร์ หถึ ถหวกนัศุทร์ ห (ยทบวอนัวกนัหยุดทย ่ทำถ
หนั่วยถำนั
รำชทำรทำหนัด) ตกถ้ แต่บวลำห08:30 - 16:30 นั.
(หมำยบหตุ: (ทย ่หนั่วยถำนัสำนักทถำนัพกฒนัำสกถคมแลเควำมมกนั่ คถขำถ
มนัุษ ย์ ห หรอ ำ หนั่ ว ยถำนัขำถรก ฐ หรอ ำหนั่ ว ยถำนับำทชนัทย ่ ส ถบครำเห์
ช่ วยบหลอ ำบด็ ทตำมรำยชอ ่ ำหนั่วยถำนัทย ่ทรเทรวถมหำดไทยปรเทำศ
ทำหนัดหรกีตกวบด็ทไวอตถก้ ำยู่))ห

ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 90 วัน
ลาดับ
ขัน้ ตอน
ระยะเวลา ส่ วนที่รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
1)
10 นาที สานักทะเบียนอาเภอ/
เจ้ าหน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งค าขอ และตรวจสอบหลัก ฐานการยื่ น ประกอบพิ จ ารณาใน
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
เบื ้องต้ น
การพิจารณา
2)
89 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอให้ นายอาเภอแห่งท้ องที่ พิจารณาอนุมตั ิ /ไม่อนุมตั ิ
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
และแจ้ งผลการพิจารณาให้ นายทะเบียนทราบ
การพิจารณา
3)
1 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ งการเกิด และแจ้ งผลการพิจารณา
สานักทะเบียนท้ องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ าน ท.ร.14
2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของสถานสงเคราะห์หรื อที่เรี ยกชื่ออื่น ซึง่ รับตัวเด็กที่แจ้ งเกิดไว้ )

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอ /ส านั ก
ทะเบียนท้ องถิ่น

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
บันทึกการรับตัวเด็กไว้
3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดย พนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจ หรื อเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์)
หลักฐานสาหรับรับตัวเด็กไว้
4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รูปถ่ ายของเด็ก 2 นิว้ จานวน 2 รูป
5)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก
6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ทังพยานเอกสาร
้
หรื อพยานวัตถุ)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักบริ หารการทะเบียน

-

-

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท

ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
สานักงานเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง 262 หมู่ที่ 4 ตาบลโพธิ์ กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-930238-9 โทรสาร 044-930238
ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยบหตุ: ( บลขทย ่ห1 ถ.พษณุโลทหบขตดุสตหททม. 10300 / สำยด่วนัห1111 / www.1111.go.th / ตูอหปณ.1111 บลขทย ่ห1 หหหหหหหหหหหห
ถ.พษณุโลทหบขตดุสตหททม. 10300))ห

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่มยแีีฟำร์ มหตกวำย่ำถหแลเคู่มอำทำรทรำท

หมายเหตุ
-

