คูมือสําหรับประชาชน: กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคําสั่งใหความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดู
และไมตองทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1. ชื่อกระบวนงาน:กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคําสั่งใหความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม
ตองทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกระบวนการใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเปนเด็กพ.ศ. 2554
2) กฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของผูขอรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรมบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรมพ.ศ.2554
3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (หมวด 4 บุตรบุญธรรม * มาตรา 1598/19-มาตรา 1598/37)
4) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2522 (คนไทยในตางประเทศ)กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543
5) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
6) พ.ร.บ. คุมครองเด็กพ.ศ. 2546
7) พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
8) พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2522
9) ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุญธรรมวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการเตรียมความพรอมในการรับ
เด็กเปนบุตร- บุญธรรมพ.ศ. 2554
10) ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอขยายระยะเวลาการดําเนินการจด
ทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในกรณีมีพฤติการณพิเศษพ.ศ. 2554
11) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ (Hague
Convention on the Protection of children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption)
12) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคําสั่งใหความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณี
ทดลองเลี้ยงดูและไมตองทดลองเลี้ยงดู) สนง.พมจ.สตูล

11. ชองทางการใหบริการ
1)สถานที่ใหบริการศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 255 ภายในสถานสงเคราะหบานราชวิถีแขวง-ทุง
พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจะตองมีคุณสมบัติเบื้องตนคือ
1.1 ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป (นับตั้งแตวันเกิดถึงวันที่ยื่นคํารอง)
1.2 ตองมีอายุแกกวาเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป
1.3 ตองเปนผูที่ไมตองหามเปนผูปกครองเด็กตามมาตรา 1587 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งไดแก
- ผูซึ่งศาลสั่งวาเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
- ผูซึ่งเปนบุคคลลมละลาย
- ผูซึ่งไมเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาวผูบุพการีหรือพี่นองรวมมารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา
กับผูเยาว
- ผูซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายไดทําหนังสือระบุชื่อหามไวมิใหเปนผูปกครอง
1.4 กรณีมีคูสมรสตองจดทะเบียนสมรสไมนอยกวา 6 เดือนณวันยื่นคําขอ
2. คุณสมบัติทางสังคมหมายถึงผูขอรับเด็กจะตองไดรับการพิจารณาวาเปนผูมีความเหมาะสมที่จะเปนบิดามารดา
บุญธรรมของเด็กโดยพิจารณาจากองคประกอบตางๆดังนี้
2.1 ไมควรมีอายุหางจากเด็กมากเกินไปแมวากฎหมายจะกําหนดเพียงอายุขั้นต่ําของผูขอรับเด็กโดยมิได
กําหนดอายุขั้นสูงไวก็ตามแตผูขอรับเด็กและเด็กก็ไมควรจะมีอายุหางกันมากเกินไป (โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กกําพราถูก
ทอดทิ้งเปนบุตรบุญธรรม) จนเปนเหตุใหผูขอรับเด็กไมสามารถเลี้ยงดูเด็กจนโตหรือจนเด็กสามารถชวยตัวเองไดเพราะทํา
ใหเด็กตองตกในสภาวะขาดผูปกครองที่จะอุปการะเลี้ยงดูเปนผลเสียตอสวัสดิภาพของเด็กไดซึ่งในหลายประเทศกําหนดวา
เด็กและผูขอรับเด็กตองมีอายุไมหางกันเกินกวา 40 ปถึง 45 ปในทางตรงกันขามผูขอรับเด็กที่มีอายุนอยก็อาจมีวุฒิภาวะ
หรือความอดทนความรับผิดชอบนอยเกินไปดวย
2.2 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจการเปนผูมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีเปนเรื่องสําคัญ
เพราะการจะเลี้ยงเด็กไดดีผูที่เลี้ยงดูยอมทุมเทกําลังกายและกําลังใจมากผูที่ปวยเรื้อรังหรือปวยเล็กนอยตลอดเวลา (แมวา
แพทยจะออกหนังสือรับรองวาไมเปนโรครายแรง) ก็จะไมสามมารถใหการเลี้ยงดูเด็กไดเต็มที่
2.3 ฐานะและการครองชีพตองมั่นคงมีทรัพยสินหรือรายไดที่แนนอนไมควรเปนผูมีหนี้สินและไมมีปญหา
เรื่องคาใชจายที่จะตองเพิ่มขึ้นสําหรับการเลี้ยงดูเด็กตลอดจนการศึกษาของเด็กในอนาคต
2.4 มีที่อยูเปนหลักแหลงถูกสุขลักษณะและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีสมควร
2.5 สถานภาพการสมรสแมวากฎหมายจะไมไดหามผูที่เปนโสดขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแตตองการให
เด็กโดยเฉพาะเด็กกําพราถูกทอดทิ้งมีครอบครัวที่สมบูรณดังนั้นผูขอรับเด็กทั้งสามีภรรยาควรรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
รวมกันเพื่อใหเด็กไดมีทั้งพอแมและควรพิจารณาครอบครัวที่สมบูรณมีชีวิตที่มั่นคงราบรื่นและไมมีบุตรของตนเองเปน
อัน ดั บ แรกในกรณีที่ผู ขอรั บ เด็ กไมส ามารถมี บุ ต รของตนเองเพราะสาเหตุ ใดควรมีห ลั ก ฐานการวิ นิ จ ฉั ย ของแพทย ม า
ประกอบการพิจารณาดวย

2.6 มีเหตุผลที่เหมาะสมและมีความคิดเห็นที่ดีตอการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมผูขอรับเด็กตองไมคาดหวัง
แตจะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเพื่อใหเด็กรับใชปรนนิบัติยามชราหรือปวยไขหรือใหเด็กตอบแทนตนในอนาคตควรเปนผูมี
ความคิดเห็นที่ดีและจริงใจตอการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมการเปดเผยความจริงใจใหเด็กไดมีโอกาสรับทราบวาเปนบุตรบุญ
ธรรมถือเปนเรื่องที่สําคัญ
2.7 มีเวลาที่จะใหเด็กแมวาจะมีฐานะความเปนอยูที่ดีเพียงใดแตไมมีเวลาใหบุตรเลยก็ไมสามารถขอเด็ก
ไปเลี้ยงดูเพราะเด็กที่จะสามารถเติบโตพัฒนาในทุกๆดานอยางเหมาะสมตองไดรับการเลี้ยงดูที่ใกลชิดและครอบครัวจะไดมี
ความสัมพันธที่แนบแนนปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.8 ตองรูวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กและพรอมที่จะแกไขปญหาโดยไมตั้งขอรังเกียจเด็กเชนเมื่อประสบอุบัติเหตุ
หรือปญหาในชีวิตก็โทษวาเด็กนําโชครายมาให
หมายเหตุ **กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจ
แกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน
รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
**พนั กงานเจ าหนาที่จ ะยั งไมพิจารณาคําขอและยังไมนับ ระยะเวลาดําเนิ นงานจนกว าผู ยื่น คําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
- ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน
ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
- ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน
ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตที่พิจารณา
แลวเสร็จ
- การดําเนินงานการขอรับบุตรบุญธรรมจะดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
และมีมติในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคํารองตรวจสอบเอกสาร 1 วัน
สอบขอเท็จจริงเบื้องตน

การพิจารณาโดย
หนวยงานอื่น

ทําหนังสือขอความรวมมือ 7 วัน
ตรวจสอบขอมูลทะเบียน
สมรส/การหยาทะเบียนบาน
/ ประวัติอาชญากรรม
ตรวจสอบสภาพจิตตาม
กระบวนการทางจิตวิทยา /
ขอผลคดีประวัติ
อาชญากรรม (กรณีพบ
ประวัติกระทําผิด)

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

-

การพิจารณา

เยี่ยมบานสอบภาพความ
เปนอยูและความเหมาะสม

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

-

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

90 วัน

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ของผูขอรับเด็ก
4)
5)
6)
7)

การพิจารณา

อนุมัติคุณสมบัติผูขอรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม

70 วัน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติทดลองเลี้ยงดู

70 วัน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

-

การพิจารณา

ติดตามผลการเลี้ยงดู

225 วัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติจดทะเบียนรับเปน
บุตรบุญธรรม

65 วัน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 528 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
ประชาชน
แสดงพรอมรับรอง
1)
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
บาน
แสดงพรอมรับรอง
2)
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
บัตรประจําตัว
1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
เจาหนาที่ของรัฐ
แสดงพรอมรับรอง
3)
หรือพนักงาน
สําเนาถูกตอง
องคการของรัฐ
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
หนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทาง 1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
แสดงพรอมรับรอง
4)
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
5) ใบอนุญาตขับขี่ กรมการขนสงทาง 1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
รถยนต
บก

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ทะเบียนสมรส

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

ใบรับรองแพทย

1

1

ฉบับ

6)

7)

8)

9)
10)

กรมการแพทย

หมายเหตุ
แสดงพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
(เอกสารตัวจริง
แสดงพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
(เอกสารตัวจริง
แสดงพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
(เอกสารตัวจริง
แสดงพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
(เอกสารตัวจริง
แสดงพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
(โรงพยาบาลของ
รัฐหรือเอกชน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แผนที่บาน
1
1
ฉบับ
(ที่อยูพักอาศัยจริง
1)
ของผูขอรับเด็ก)
หนังสือยินยอม 1
1
ฉบับ
ของบุตรผูขอรับ
เด็กพรอม
2) หลักฐานบัตร
ประจําตัว
ประชาชนกรณีมี
บุตร
พยานเพื่อสอบ
1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
สถานภาพการ
แสดงพรอมรับรอง
3) สมรสของมารดา
สําเนาถูกตองลง
เด็กจํานวน 2 คน
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
พรอมบัตร

ที่

4)

5)

6)
7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบาน
หนังสือรับรอง
1
1
ฉบับ
การทํางาน
คําสั่งศาลและ
1
1
ฉบับ
หนังสือรับรอง
คําสั่งศาลถึงที่สุด

ทะเบียนรับรอง กรมการปกครอง
บุตร
ทะเบียนรับบุตร กรมการปกครอง
บุญธรรม (กรณีมี
บุตรบุญธรรม)

หลักทรัพย (กรณี
8) ผูขอรับเด็กไมมี
รายไดประจํา)
หนังสือความเห็น
ของผูบังคับบัญชา
9) ผูนําทองถิ่นเพื่อน
รวมงานเพื่อน
บานครู
10) ใบมรณบัตร
บันทึกขอตกลง
11)
การหยา
หนังสือยินยอม
12)
ของคูสมรส
รูปถาย 2 นิ้ว 2
รูป
13)

หมายเหตุ

(ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง
กระทรวงยุติธรรม
(เอกสารฉบับนี้
สําหรับกรณีมีการ
รองศาล))
-

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารตัวจริง
แสดงพรอมรับรอง
สําเนาถูกตองลง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
-

-

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

1
1

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(แสดงใบสําคัญการ
หยา)
-

-

2

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

ใบรับรองแพทยผู กรมการแพทย
ขอรับเด็กฉบับที่
14)
รับรองวามี
รางกายและจิตใจ

(หนวยนับเอกสาร
เปนจํานวนรูปใช
รูปถายทุกคน
ยกเวนพยาน
บุคคล)
(โรงพยาบาลของ
รัฐหรือเอกชน)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สมบูรณและผล
การทดสอบสภาพ
จิตตาม
กระบวนการ
ทดสอบทาง
จิตวิทยา
ผลการตรวจ
กองบัญชาการ
1
1
ฉบับ
(ศูนยอํานวยการ
ประวัติ
ตํารวจนครบาล
รับเด็กเปนบุตรบุญ
อาชญากรรม
ธรรมจะมีหนังสือ
15)
ประสานสถานี
ตํารวจเพื่อใหพิมพ
ลายนิ้วมือ)
คําสั่งศาลและ
1
1
ฉบับ
(ศาลเยาวชนและ
หนังสือรับรอง
ครอบครัวกลาง
คําสั่งศาลถึงที่สุด
กระทรวงยุติธรรม
16)
(เอกสารฉบับนี้
สําหรับกรณีมีการ
รองศาล))
พยานเพื่อสอบ
1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
สถานภาพการ
แสดงพรอมรับรอง
สมรสของมารดา
สําเนาถูกตอง
17) เด็กจํานวน 2 คน
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
พรอมบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบาน
ที่

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนWebsite http :// www.adoption.dsdw.go.th
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนE-mail : adoption@loxinfo.co.th
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท 0 2306 8617, 0 2306 8832
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนโทรสาร 0 2354 7511

5)
6)

หมายเหตุชองทางการรองเรียนไปรษณียที่อยูศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเลขที่ 255 ถนนราชวิถีเขตราชเทวี
กทม. 10400
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแบบบธ. 4
2) หนังสือแสดงความยินยอมของผูมีอํานาจใหความยินยอมแบบบธ.6
3) รายละเอียดการขอรับบุตรบุญธรรมในประเทศ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

10/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
-

