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คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัแจง้การเกดิ กรณีเด็กในสภาพแรกเกดิ หรอืเด็กไรเ้ดยีงสาถกู

ทอดทิง้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

1.. เด็กทีจ่ะแจง้เกดิ ตอ้งมอีายุต า่กวา่ 7ปี 

 

2. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้หนา้ทีข่องกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ทีรั่บตัวเด็กไว ้

 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
อาคารส านักงานเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เลขที ่27 ถนนผัง
เมอืงบญัชา ต าบลตลาด  
อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000  

โทรศพัท ์043 740 826 ถงึ 28  

โทรสาร 043 711 504  
Website : http://www.mahasarakhamcity.org 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (แหง่ทอ้งทีท่ีห่น่วยงานกระทรวงพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษยท์ีไ่ดรั้บตัวเด็กไวต้ัง้อยู่))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 90 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลเมอืง

มหาสารคาม อ าเภอ
เมอืงมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 

 

2) การพจิารณา 

การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบคุคล และรวบรวมหลักฐาน

พรอ้มความเห็นให ้นายอ าเภอ แหง่ทอ้งที ่พจิารณา อนุมัต/ิไม่
อนุมัต ิและแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

89 วนั เทศบาลเมอืง

มหาสารคาม อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม 
จังหวดัมหาสารคาม 

 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณารับแจง้การเกดิ และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลเมอืง
มหาสารคาม อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม 
จังหวดัมหาสารคาม 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) ส าเนาทะเบยีนบา้น ท.ร.14 กรมการปกครอง 
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ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของสถานสงเคราะหห์รอืทีเ่รยีกชือ่อืน่ ทีรั่บตวัเด็กทีแ่จง้เกดิ

เอาไว)้ 

3) 

 

บนัทกึการรบัตวัเด็กไว ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ทีอ่อกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรอืต ารวจ หรอืเจา้หนา้ที่

พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ซึง่ไดรั้บตวัเด็กเอาไว)้ 

- 

4) 
 

รูปถา่ยของเด็ก 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

หลกัฐานอืน่ๆ ทเีกีย่วขอ้งกบัตวัเด็ก ท ัง้พยานเอกสาร หรอืพยาน

วตัถุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ถ.ล าลกูกา คลอง 9  อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ีโทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  อาคารส านักงานเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เลขที ่27 ถนนผังเมอืงบญัชา ต าบลตลาด  

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000  โทรศพัท ์043 740 826 ถงึ 28  โทรสาร 043 711 504  

Website : http://www.mahasarakhamcity.org 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

หมายเหตุ 

- 
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ชือ่กระบวนงาน: การรับแจง้การเกดิ กรณีเด็กในสภาพแรกเกดิ หรอืเด็กไรเ้ดยีงสาถกูทอดทิง้  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจัดท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารพสิจูนส์ถานะการเกดิและ

สญัชาตขิองเด็ก ซึง่ถกูทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน หรอืเด็กทีไ่ม่ปรากฏบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้ พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับแจง้การเกดิ กรณีเด็กในสภาพแรกเกดิ หรอืเด็กไรเ้ดยีงสาถูกทอดทิง้ เทศบาลเมอืง

มหาสารคาม สนุสิา ส าเนาคูม่อืประชาชน 28/07/2015 21:37 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


