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1. ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ 

      ผู้รับบรกิารหลกั : ผู้รบับริการ / ความต้องการในการขอรบับุคคลเป็นบุตรบุญธรรมซึง่เอกสารสง่ตัวจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1. คุณสมบัติตามกฎหมาย : ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบญุธรรมจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ 

(1) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ป ี(นับตั้งแต่วันเกิด ถึงวันที่ยื่นค าร้อง) 

(2) ต้องมีอายุแกก่ว่าเด็กทีจ่ะรบัเป็นบุตรบญุธรรม อย่างน้อย 15 ป ี

3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามเป็นผูป้กครองเดก็ตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้แก่ 

- ผู้ซึ่งศาลสัง่ว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือไร้ความสามารถ 

- ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย 

- ผู้ซึ่งไมเ่หมาะสมทีจ่ะปกครองผูเ้ยาว์ ผู้บุพการี หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากบัผูเ้ยาว์ 

- ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ท าหนงัสอืระบุช่ือห้ามไว้มีให้เปน็ผู้ปกครอง 

2. คุณสมบัติทางสังคม  
                ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะรับ 
เด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องท าหน้าที่สอบคุณสมบัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความ 
เป็นอยู่ และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ดังนี้ 

 

(1) เป็นครอบครัวทีส่มบูรณ์ โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กก าพร้าถูกทอดทิ้งในความอปุการะของกรม 
พัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร ควรมีทั้งสามีและภรรยาทีม่ีชีวิตสมรสราบรื่นมั่นคง มีความคิดเห็น 
ตรงกัน และขอรับเด็กเป็นบุตรบญุธรรมร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้มีทั้งบิดามารดา 
ในกรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบญุธรรมมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่ในต่างประเทศ  
แม้ว่าจะเปน็การขอรับญาติของฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรม ก็สมควรให้ขอรบัเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
ทั้งสองฝ่ายเพื่อเด็กจะได้รับสิทธิประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งดว้ย และยังไดร้ับการคุ้มครองตาม 
กฎหมายของประเทศน้ันๆ ด้วย 

 
(2) ไม่ควรมีอายุน้อยเกินไป เพราะอาจมีวุฒิภาวะหรอืความอดทนน้อย และไมส่ามารถรับผิดชอบ 

ต่อครอบครัวในระยะยาวได้ 

 
(3) ไม่ควรมีอายุห่างจากเด็กมากเกินไป เพราะอาจไมส่ามารถเลีย้งดูเด็กจนถึงวัยอันสมควร หรือจน 

เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได ้เฉพาะกรณีขอรบัเด็กก าพรา้ถูกทอดทิ้งในความอปุการะของกรม 

 



 

ประชาสงเคราะหผ์ู้ขอรบัเดก็ต้องอายุไมห่่างจากเดก็เกินกว่า 45 ป ี

 
(4) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทัง้ร่ายกายและจิตใจ 

 
(5) ต้องมีฐานะการครองชีพที่มั่นคง มีทรพัย์สินและรายได้ที่แนน่อน ไม่มีหนี้สิน และไม่มปีัญหาเรือ่ง 

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มข้ึนส าหรับการเลี้ยงดูเด็ก และการศึกษาของเด็กในอนาคต 

 
(6) ต้องมีที่อยูเ่ป็นหลักแหล่งถูกสุขลกัษณะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ี และไม่ควรอยู่ห่างไกลจากชุมชน 

มากเกินไป 

 
(7) ต้องมีเวลาให้เดก็ทีจ่ะรบัเป็นบุตรบญุธรรม โดยค านึงถึงสถานการณ์ของครอบครัว แต่ต้องแสดง 

ให้เห็นได้ชัดเจนว่าได้ให้ความส าคัญและเอาใจใส่ต่อเด็กอย่างใกล้ชิด 

 

(8) ต้องมีเหตุผลทีเ่หมาะสม และมีความคิดเห็นที่ดีต่อการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ขอรับ 
เด็กก าพร้าถูกทอดทิง้ในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห์ ผู้ขอรบัเดก็ทั้งสามีภรรยาต้องมี 
ทัศนคติที่ดีต่อเด็ก ไม่เช่ือถือเรื่องโชคลาง และสนบัสนุนแนวคิดของการรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 
อย่างเปิดเผยและจรงิใจไม่ได้รบัการคัดค้านจากสมาชิกในครอบครัว 

 

(9) ต้องไม่มีบุตร หรือเด็กอยู่ในความอุปการะมากเกินไป โดยเฉพาะกรณีขอรับเดก็ก าพร้าถูกทอดทิง้ 
ในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห ์จะพิจารณาเด็กให้กับผู้ไม่มบีุตรเป็นอันดบัแรก ทั้งนี ้
เพื่อใหเ้ด็กทีจ่ะเป็นบุตรบญุธรรมได้รบัความรักและการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ 

 
(10) ไม่เคยมีประวัติกระท าความผิดตามกฎหมาย หรือมีพฤตกิรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อบุคคลอื่น หรอื 

ประพฤติผิดศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม 
 

 

 (ระบุ กลุ่มผู้รับบริการ เช่น เด็ก/วัยรุ่น ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และ/หรือเป็นโรคทางจิตเวช  รวมทั้ง
ช่องทางในการให้บริการ เช่น ตึก อาคาร สถานที่ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  และวัน เวลา เปิดท าการ/ให้บริการ) 
 

สถานท่ีให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
   งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ตึกอ านวยการ 
สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์  เลขที่ 23 หมู่ที่ 8   
แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170 
เบอร์โทรศัพท์  02 – 4416100 ต่อ 58203,58252  
และ 58253 
เบอร์โทรสาร  (Fax)  02 – 4416101 
เวลา  08.30 – 15.00 น.  
 

เปิดใหบ้รกิารดังนี ้
ในวันเวลาราชการ 
วันจันทร์  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
วันหยุดราชการ 
วันอาทิตย์  เวลา 08.3 – 16.30 น. 
กรณี นัดพิเศษนอกเวลา  



 

 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

 (ระบุ รายละเอียดงานตามล าดับ โดยอธิบายวิธีการที่ผู้รับบริการต้องด าเนินการในแต่ละข้ันตอน        
พร้อมระยะเวลาในการด าเนินงาน (นาที/ช่ัวโมง/วัน) และผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนอย่างละเอียด) 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ท าบัตรเวชระเบียนบัตรใหม ่ 10 นาที เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
2 ตรวจสอบเอกสาร/วัตถุประสงค์การส่งตรวจ/

แนะน าข้ันตอนการบริการ/รวบรวมประวัติ/
อาการเบื้องต้น/ประสานนักจิตวิทยาเพื่อ
ทดสอบทดสอบทางจิตวิทยา 

30 นาที 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

3 ออกใบนัดผู้รบับริการเพื่อทดสอบทาง
จิตวิทยา 

2 นาที 
 

ผู้ช่วยพยาบาล 
 

4 ทดสอบทางจิตวิทยาและสรปุผลการทดสอบ 1 - 3 ช่ัวโมง 
 

นักจิตวิทยา 
 

5 ออกใบนัดผู้รบับริการเพื่อพบแพทย์ 1 
สัปดาหท์ี่คลินกินิติจิตเวช พร้อมกับพาเด็กที่
จะเป็นบุตรบญุธรรมมาตรวจเพื่อประเมิน
ความสัมพันธ์ 

3 นาที ผู้ช่วยพยาบาล 

6 - ตรวจสภาพจิต 
- ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผู้รบับริการ
และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
- ประเมินความพร้อมในการดูแลบุตร 
- ออกใบรับรองแพทย์ สรุปผลการตรวจ
สภาพจิตและ แจ้งผลการตรวจ 
- ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาหรือบ าบัดรักษา
ถ้าจ าเป็น 
 

30 นาที 
 

จิตแพทย ์
 

 

  
 
 



 

3. เอกสาร/แบบฟอร์มท่ีใช้ในการขอรับบริการ 
(ระบุ เอกสาร/หลักฐานที่ผู้รับบริการต้องจัดเตรียมมาเพื่อประกอบการติดต่อขอรับบริการ เช่น 

บัตรนัด ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น) 
 
ล าดับ เอกสาร/แบบฟอร์ม จ านวน (ฉบับ) 

1) เอกสารหนังสือสง่ตัวจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์

2 ฉบับ (ตัวจริงและ
ส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

2) บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
3) ใบนัดพบนักจิตวิทยาและหรอืใบนัดพบแพทย ์ 1 ฉบับ 
   
   

 
1. ค่าธรรมเนียมการบริการ 

(ระบุ ค่าบริการที่ต้องช าระเบื้องต้น หรือประมาณการค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ เช่น ค่าบริการ
ทางการแพทย์ ค่าบริการของสิทธิการรักษาต่างๆ) 
ล าดับ รายละเอียดการบริการท่ีมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1) ท าบัตรเวชระเบียน (บัตรใหม)่ 20 
2) ค่าบริการทางการแพทย ์ต่อครั้ง (มา 2 ครั้ง) 50+50 =100 
3) ค่าตรวจทางจิตวิทยา 900 
4) ค่าออกใบรบัรองแพทย ์ 300 
5) หมายเหตุ  กรณีเข้าตรวจในคลินิกพเิศษวันอาทิตย์มาครัง้เดยีว 2,500 

 
2. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ 
 (ระบุ ผลส าเร็จของการบริการ ที่แสดงให้เห็นข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ เช่น ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนงาน คุณภาพของผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน) ความคุ้มค่า 
ของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น)  

ล าดับ ผลส าเร็จของการบริการท่ีจะส่งมอบแก่ผู้รับบริการ 
1) ระยะเวลาการรับบรกิารบัตรใหม่ 2 ช่ัวโมง 
2) ระยะเวลาการรับบรกิารตรงนัด 1 ช่ัวโมง 
3) ความพึงพอใจในการบริการร้อยละ 85 ข้ึนไป 
  



 

3. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
 (ระบุ ช่องทาง/วิธีการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้องร้องเรียนต่อการให้บริการ เช่น  ที่อยู่ สถานที่ท างาน 
โทรศัพท์  โทรสาร กล่องรับฟังความคิดเห็น Website  E-mail เป็นต้น) 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
1) - กลุ่มภารกิจการพยาบาล หรือหัวหน้างานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก 
2) - ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 – 441 6100 ต่อ 58255 – 7 หรือ 58203 
3) - กล่องรบัความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน 
4) - อีเมล galyains@gmail.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณะผู้จัดท า 
 1. นางสาวเบญจวรรณ    สามสาล ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 2. นางบุญน า   เล้าโสภาภิรมย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 3. นางสาวพัชรินทร์  อรุณเมือง นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ 
 4. นางสาวชนิดา  ชาฎิโกฏ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 



 

แบบรายงานผลการประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ  
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ชื่อหน่วยงาน: …………………………………………………………………….......................................... 

     คู่มือท่ี...............ชื่อคู่มือ........................................................................................... ............ 

(1) ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ/
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

(2) ผลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์ที่ได้ 
 

(3) ปัญหา/อุปสรรค                  
 จากการด าเนินงาน 

(4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
การด าเนินงาน 

    
    
    
    
    

 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน........................................................................................... ต าแหน่ง .............................................................................................. 

 
  เบอร์โทรศัพท์................................................................................................  E-mail : ..................................................................................................... 

 
หมายเหตุ (1) ระบุตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือฯ (ข้อ5) 

   (2) ระบผุลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์ที่ได้ เชิงปริมาณ/คุณภาพให้ชัดเจน 

   (3) ระบปุัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน ตามตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

   (4) ระบุแนวทางเพื่อการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานให้ดยีิ่งขึ้น 

 

แบบฟอรม์ 4 


