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คู่มอืส าหรับประชาชน: การพสูิจน์สถานะการเกดิ และสัญชาต ิกรณเีด็กที่ถูกทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎ
บุพการีหรือบุพากรีทอดทิง้ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การพิสูจน์สถานะการเกิด และสญัชาติ กรณีเด็กท่ีถกูทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี

หรือบุพากรีทอดท้ิง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกับริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) กฎกระทรวงการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเดก็ท่ีถกูทอดทิง้ เดก็เร่ร่อน หรือเดก็ท่ีไม่ปรากฎบุพการี 
หรือบุพการีทอดทิง้ พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและ

สญัชาติของเด็ก ซ่ึงถกูทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง พ.ศ. 2551  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 90วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การพิสูจน์สถานะการเกิด และสญัชาติ (เด็กท่ีถกูทอดท้ิง เด็ก

เร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดท้ิง) 02/06/2558 14:33  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการส านักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.
นราธิวาส โทร.0-7351-5864/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูย้ืน่ค  าร้อง ไดแ้ก่ 
 
(1)กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซ่ึงถกูทอดท้ิง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษยท่ี์รับตวัเด็กไว ้
 
(2)เด็กเร่ร่อนหรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดท้ิงซ่ึงอยูใ่นการอุปการะของของหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการช่วยเหลือเด็ก ไดแ้ก่ หวัหนา้หน่วยงานหรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และ
ตรวจสอบหลกัฐานการยืน่
ประกอบพิจารณาใน
เบ้ืองตน้ 
 

10 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมพยานหลกัฐาน  
เสนอใหน้ายอ  าเภอแห่ง
ทอ้งท่ี พิจารณาอนุมติั/ไม่
อนุมติั  และแจง้ผลการ
พิจารณาใหน้ายทะเบียน
ทราบ 
 

89 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารับแจง้
การเกิด และแจง้ผลการ
พิจารณา 

1 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 90 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาทะเบียน
บา้นฉบบัเจา้บา้น 
ท.ร.14 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

1 0 ฉบบั (ของสถาน
สงเคราะห์หรือท่ี
เรียกช่ืออ่ืน ซ่ึงรับ
ตวัเด็กท่ีแจง้เกิด
ไว)้ 

2) 

บนัทึกการรับตวั
เด็กไว ้

ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

1 1 ฉบบั (ท่ีออกโดย 
พนกังานฝ่าย
ปกครอง หรือ
ต ารวจ หรือ
เจา้หนา้ท่ีพฒันา
สงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย)์ 



4/5 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
หลกัฐานส าหรับ
รับตวัเด็กไว ้

- 1 0 ฉบบั - 

4) 
รูปถ่ายของเด็ก 2 
น้ิว จ  านวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 
หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเด็ก 

- 1 0 ฉบบั (ทั้งพยานเอกสาร 
หรือพยานวตัถุ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ) โทร.0-
7351-5864 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  
หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 
หมายเหตุ- 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
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สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย สุริยศกัด ์เหมือนอ่วม 
อนุมตัโิดย วิเชียร ชิดชนกนารถ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


