
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจัดหำครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปกำระเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ    

ควำมมั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
คุณสมบัติของผู้ขออุปกำระเด็ก 

มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบรูณ์และมีอำยุแก่กว่ำเด็กไม่น้อยกว่ำ 15 ปี มีที่อยู่อำศัยเป็น
หลักแหล่ง และอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีดี มีควำมประพฤติเหมำะสม มีสุขภำพดี มีเวลำ มีเจตนำดี สมำชิกในครอบครัว
เห็นชอบ มีรำยได้แน่นอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงดูเด็ก ไม่เคยต้องโทษจ ำคุก และไม่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว รุนแรง
หรือประพฤติผิดศีลธรรมและจำรีตประเพณี 

- ผู้ขออุปกำระเด็กท้ังในกรณีรับค่ำเลี้ยงดู (ประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจ) และไม่รับค่ำเลี้ยงดู 
หมำยเหตุ 

 - ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

 - ทั้งนี้ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
  

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
บ้ำนพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง 
 ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
 ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มงำนครอบครัวอุปถัมภ์ กองสวัสดิกำรเด็กและครอบครัว  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำร้อง ตรวจสอบเอกสำร สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 
2) กำรพิจำรณำ 

พิจำรณำในรำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดและเยี่ยม
บ้ำนสอบสภำพควำมเป็นอยู่และควำมเหมำะสมของผู้ขอ
อุปกำระ 
(หมำยเหตุ: -)  

3 วัน กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจอนุญำตพิจำรณำลงนำมและแจ้งผลกำรพิจำรณำต่อ
ผู้ขออุปกำระ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

6) 
 

สูติบัตร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

7) 
 

รูปถ่ำย1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ของผู้อุปกำระและเด็ก 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

แผนที่บ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กองสวัสดิกำรเด็กและครอบครัว กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

(หมำยเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) หนังสือแสดงควำมจ ำนงขอรับอุปกำระเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ข้อตกลงในกำรรับเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

3) รำยงำนกำรสอบสภำพควำมเป็นอยู่ 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ประวัติเด็กในควำมอุปกำระ 
(หมำยเหตุ: -)  

5) รำยงำนกำรเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

6) ขอระงับเรื่องกำรอุปกำระเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

7) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมำยเหตุ: -)  

8) หนังสือแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินช่วยค่ำเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรจัดหำครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปกำระเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  

1) พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
2) ระเบียบกรมประชำสงเครำะห์ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ.2544  

ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรจัดหำครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปกำระเด็กถูกทอดทิ้งท่ีมีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว) 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
 
 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


