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คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงการเกิด กรณีเด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่
อยูในอุปการะ หรือการสงเคราะห(
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การรับแจงการเกิด กรณีเด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยูใน
อุปการะ หรือการสงเคราะห2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ-และวิธีการพิสูจน-สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ.
2551
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับแจงการเกิด กรณีเด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฎ
บุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยูในอุปการะ หรือการสงเคราะห- (ระเบียบฯ ขอ 59/1) 02/06/2558
14:28
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 614346/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป6ดใหบริการวัน จันทร8 ถึง วันศุกร8 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่หนวยงานที่อุปการะหรือสงเคราะห8เด็กตั้งอยู)
12. หลักเกณฑ( วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เด็กที่จะแจงเกิด ตองมีอายุต่ํากวา 18ปI
2. ผูแจง ไดแก หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่สงเคราะห-ชวยเหลือเด็กตามรายชื่อ
หนวยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
ขั้นตอน
บริการ
1) การตรวจสอบ เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และ
เอกสาร
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
10 นาที สํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
2) การพิจารณา รวบรวมหลักฐาน เสนอให
89 วัน สํานักทะเบียน
นายอําเภอแหงทองที่ พิจารณา
ทองถิ่นเทศบาลเมือง
อนุมัติ/ไมอนุมัติ และแจงผลการ
แมฮองสอน/สํานัก
พิจารณาใหนายทะเบียนทราบ
ทะเบียนอําเภอ
3) การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณารับแจงการ
1 วัน สํานักทะเบียน
เกิด และแจงผลการพิจารณา
ทองถิ่นเทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน

หมายเหตุ
-

-

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)
3)
4)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวน จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
สําเนาทะเบียนบานฉบับ สํานักทะเบียน
1
0
เจาบาน ท.ร. 14
ทองถิ่นเทศบาล
เมืองแมฮองสอน/
สํานักทะเบียน
อําเภอ
หลักฐานการรับตัวเด็กไว
1
0
รูปถายเด็ก 2 นิ้ว 2 รูป
1
0
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับ
1
0
เด็ก หรือหลักฐาน
เอกสาร และวัตถุพยาน
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หมายเหตุ
-

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ของสถาน
สงเคราะห- หรือที่
เรียกชื่ออื่น ซึ่งรับ
ตัวเด็กที่รับแจงเกิด
เอาไว)
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
(ถามี)
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หนวยงานภาครัฐผู จํานวน จํานวน
ที่
เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
5) หนังสือมอบ หมาย(ถามี)
1
0
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีที่มอบหมายให
บุคคลอื่นเปMนผูแจง)

16. คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปMนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย8 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร(ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร8ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ(
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต-แลว
จันทร-เพ็ญ อินตOะปวง
ปกรณ- จีนาคํา
สมบูรณ- ใจเย็น

