คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การร ับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่รอ
่ น หรือเด็กทีไ่ ม่ปรากฎบุพการี หรือ
บุพการีทอดทิง้ ทีอ
่ ยูใ่ นอุปการะ หรือการสงเคราะห์
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : เทศบาลตาบลบ ้านเหลือ
่ ม อาเภอบ ้านเหลือ
่ ม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ากว่า 18 ปี
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก่าหนด หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 หน่วยงาน
16:30 น.
(หมายเหตุ: (แห่งท้องที่ที่หน่วยงานที่อุปการะหรือสงเคราะห์เด็กตั้งอยู่))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
1)

ขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องค่าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)
2)
การพิจารณา
รวบรวมหลักฐาน เสนอให้นายอ่าเภอแห่งท้องที่ พิจารณาอนุมัต/ิ ไม่
อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียนทราบ
(หมายเหตุ: -)
3)
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณารับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. 14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของสถานสงเคราะห์ หรือที่เรียกชื่ออื่น ซึ่งรับตัวเด็กที่รบั แจ้งเกิด
เอาไว้)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ส่านักทะเบียนอ่าเภอ/
ส่านักทะเบียนท้องถิ่น

29 วัน

ส่านักทะเบียนอ่าเภอ/
ส่านักทะเบียนท้องถิ่น

1 วัน

ส่านักทะเบียนอ่าเภอ/
ส่านักทะเบียนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ส่านักทะเบียนอ่าเภอ/ส่านักทะเบียน
ท้องถิ่น

ลาดับ
3)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หลักฐานการรับตัวเด็กไว้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
รูปถ่ายเด็ก 2 นิ้ว 2 รูป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับเด็ก หรือหลักฐานเอกสาร และวัตถุพยาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
6)
หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มอบหมายให้บคุ คลอื่นเป็นผู้แจ้ง)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
ศูนย์ด่ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด่ารงธรรมอ่าเภอ โทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
2)
ส่านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล่าลูกกา คลอง 9 อ.ล่าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมายเหตุ: -)
3)
ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลต่าบลบ้านเหลื่อม อ่าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350 โทรศัพท์ 044387155 /www.banlueammuni.go.th
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน ส่านักปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส่านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส่านักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส่าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่ง
ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 90.0
ข้อมูลสถิตขิ องกระบวนงาน:
จ่านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จ่านวนค่าขอที่มากที่สุด 0
จ่านวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการ
สงเคราะห์

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

