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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับแจ้ งการเกิดกรณีเด็กเร่ ร่อนหรือเด็กที่ไม่ ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ ที่
อยู่ในอุปการะหรื อการสงเคราะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองชัยภูมิอาเภอเมืองชัยภูมิจงั หวัดชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้ งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ ้งที่อยูใ่ นอุปการะ
หรื อการสงเคราะห์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิอาเภอเมืองชัยภูมิจงั หวัดชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสจู น์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็กซึง่ ถูกทอดทิ ้งเด็กเร่ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ ้งพ .ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
90วัน
9. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับแจ้ งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ ้งที่
อยูใ่ นอุปการะหรื อการสงเคราะห์เทศบาลเมืองชัยภูมิสาเนาคูม่ ือประชาชน 18/07/2015 13:18
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลเมื องชัยภูมิสานักงานเทศบาลเมื องชัยภูมิถ.บรรณาการต.ใน
เมื องอ.เมื องชัยภูมิจ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4481 1437 โทรสาร 0 4482 2484/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องที ท่ ี ห่ น่วยงานที อ่ ปุ การะหรื อสงเคราะห์เด็กตัง้ อยู่
/เทศบาลเมื องชัยภูมิวนั เสาร์ เปิ ดให้บริ การ 08.30 -12.00 น.)
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เด็กที่จะแจ้ งเกิดต้ องมีอายุต่ากว่า 18ปี
2. ผู้แจ้ งได้ แก่หวั หน้ าหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ชว่ ยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

รวบรวมหลักฐานเสนอให้ 89 วัน
นายอาเภอแห่งท้ องที่
พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
และแจ้ งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ 1 วัน
แจ้ งการเกิดและแจ้ งผลการ
พิจารณา

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
12. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-
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13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ าบ้ า
นท.ร. 14

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

1

หลักฐานการรับ
ตัวเด็กไว้
รูปถ่ายเด็ก 2 นิ ้ว
2 รูป
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวกับเด็กหรื อ
หลักฐานเอกสาร
และวัตถุพยาน
หนังสือ
มอบหมาย (ถ้ า
มี)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ของสถาน
สงเคราะห์หรื อที่
เรี ยกชื่ออื่นซึง่ รับ
ตัวเด็กที่รับแจ้ ง
เกิดเอาไว้ )
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีที่มอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้
แจ้ ง)

14. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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15. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิสานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิถ .บรรณาการต.
ในเมืองอ.เมืองชัยภูมิจ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4481 1437 โทรสาร 0 4482 2484 หรื อ www.เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ.com
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรื อ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ16. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

