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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งเกิดเด็กเร่ ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ ปรำกฏบุพ กำรี หรื อบุพ กำรี ท อดทิง้ ซึ่ง อยู่ในกำร
อุปกำระของหน่ วยงำนของรั ฐหรื อหน่ วยงำนเอกชนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อกำร
ช่ วยเหลือเด็ก
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้ งเกิดเด็กเร่ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ ปรากฏบุพ การีหรือ บุพการีท อดทิ ้งซึ่งอยู่ในการอุ ปการะของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ จดทะเบี ยนตามกฎหมายโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการช่ วยเหลื อเด็ ก
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2551
2)

ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่ มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ.2551)

3)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิ สูจน์ สถานะการเกิดและสัญชาติ ของเด็ กซึ่ งถูกทอดทิ้ ง เด็ กเร่ รอน
หรื อเด็ กที ่ไม่ ปรากฎบุพการี หรื อบุพ การี ทอดทิ้ ง พ.ศ.2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ ้งเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีห รือ บุพการีท อดทิ ้ง พ.ศ.2551
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้ งเกิดเด็กเร่ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ ปรากฏบุพ การีหรื อบุพการีท อดทิ ้งซึ่งอยู่ในการ
อุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่ว ยงานเอกชนที่ จดทะเบี ยนตามกฎหมายโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการช่ วยเหลื อ
เด็ก สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตดุสิต /ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5414-16 โทรสาร 0
2243 5311-5 ต่ อ 5416)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณี เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานเอกชนที่จดทะเบี ยนตามกฎหมายโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการช่ วยเหลื อเด็กเร่ ร่อน
หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรื อบุพ การีทอดทิ ้ง รับตัวเด็กไว้ ในการอุปการะให้ ห ัวหน้ า หน่ว ยงานของรัฐหรื อหน่ว ยงาน
เอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลื อเด็กตามรายชื่ อหน่ว ยงานที่ กระทรวง มหาดไทยประกาศกาหนด หรือผู้ ที่ได้ รบั มอบหมาย
แจ้ งเกิดต่อนายทะเบียนผู้ รบั แจ้ ง
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือจะเริ่ม นับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ ระบุไว้ ในคู่มื อ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบู รณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่น เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึ กดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจจะลงนามบันทึ กดังกล่ าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจไว้ เป็ น หลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร
1.ตรวจสอบความถูกต้ อง

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร
90 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายทะเบียน

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ของหลักฐาน
2.ตรวจสอบรายการบุคคล
ในฐานข้ อมูลการทะเบียน
ราษฎร
3.สอบสวนผู้ แจ้ งและพยาน
บุคคลที่เกี่ยวข้ องให้ ทราบ
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ของเด็กและบิดา มารดา
4.ออกใบรับแจ้ งการเกิด
ให้ กบั ผู้ แจ้ ง
5.ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของประเด็นการสอบสวน
พยานบุคคลและรวบรวม
หลักฐาน พร้ อมเสนอ
ความเห็นไปยังนายอาเภอ
ท้ องที่ภายใน 60 วันนับแต่
วันที่ได้ รบั แจ้ งการเกิด
6.นายอาเภอต้ องพิจารณา
และแจ้ งผลให้ นายทะเบียน
ทราบภายใน 30 วัน

การพิจารณา
2)

กรณี อนุญาต
- จัดทาสู ติบตั รและมอบ
เอกสาร
กรณี ไม่อนุญาต
- แจ้ งเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ และ แจ้ ง

15 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
สานักงานเขต
ดุสิต

ฝ่ ายทะเบียน
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

หมำยเหตุ

สิ ทธิ ในการอุทธรณ์ คาสั่ง
ภายใน 15 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 90 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครั ฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
1
ของผู้ แจ้ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1)

หมำยเหตุ
(อำทิเช่น บัตร
ประจำตัว
ประชำชน, บัตร
ประจำตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชำติไทย,
ใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำง
ด้ ำว, หนังสื อ
เดินทำง, บัตร
ประจำตัวคน
พิกำร ฯลฯ แล้ วแต่
กรณี )

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)
6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของสถำน
สงเครำะห์หรือ
สถำนที่ที่เรียกชื่อ
เป็ นอย่ำงอื่นซึ่ง
รับตัวเด็กที่ขอ
แจ้ งกำรเกิดไว้
บันทึกกำรรับตัว
เด็กซึ่งจัดทำโดย
พนักงำนฝ่ ำย
ปกครองหรือ
ตำรวจหรือ
เจ้ ำหน้ ำที่ของ
กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่ คงของ
มนุษย์ที่ได้ รบั ตัว
เด็กจำกผู้ พบเด็ก
หลักฐำนกำรรับ
ตัวเด็กของของ
หน่วยงำนที่รบั ตัว
เด็กไว้
รู ปถ่ำยของเด็ก
ขนำด 2 นิ ้ว
จำนวน 2 รู ป
พยำนบุคคล
พร้ อมบัตร
ประจำตัว
หลักฐำนอื่นๆ ที่

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เกี่ยวข้ องกับตัว
เด็ก ทังพยำน
้
เอกสำรและวัตถุ
พยำน (ถ้ ำมี)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5414-16 โทรสาร 0
2243 5311-5 ต่ อ 5416)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
ที่ตง/หมายเลขโทรศั
ั้
พท์ สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp
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วันที่พิมพ์
สถำนะ

26/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

