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คูมือสําหรับประชาชน: การพิสูจนสถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน หรือเด็กท่ีไมปรากฏ 
                           บุพการีหรือบุพากรีทอดท้ิง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
         กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การพิสูจนสถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการี

หรือบุพากรีทอดท้ิง 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
๑) กฎกระทรวงการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการี หรือ

บุพการีทอดท้ิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและ

สัญชาติของเด็ก ซ่ึงถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง พ.ศ. ๒๕๕๑  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๙๐ วัน 

๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การพิสูจนสถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็ก

เรรอน หรือเด็กท่ีไมปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดท้ิง) ๐๒/๐๖/๒๕๕๘ ๑๔:๓๓  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
๑) สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา      
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  
 
หมายเหตุ (ท่ีหนวยงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน
เอกชนท่ีสงเคราะหชวยเหลือเด็กตามรายชื่อหนวยงานท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด รับตัวเด็กไวตั้งอยู) 

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑.ผูย่ืนคํารอง ไดแก 
 
(๑)กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซ่ึงถูกทอดท้ิง ไดแก เจาหนาท่ีของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
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มนุษยท่ีรับตัวเด็กไว 
 
(๒)เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดท้ิงซ่ึงอยูในการอุปการะของของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน
เอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการชวยเหลือเด็ก ไดแก หัวหนาหนวยงานหรือผูไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับเร่ืองคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน 
 

๑๐ นาที สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

๒) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมพยานหลักฐาน  
เสนอใหนายอําเภอแหง
ทองที่ พิจารณาอนุมัติ/ไม
อนุมัติ  และแจงผลการ
พิจารณาใหนายทะเบียน
ทราบ 
 

๘๙ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

๓) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารับแจง
การเกิด และแจงผลการ
พิจารณา 
 

๑ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๙๐ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๑ ๐ ฉบับ - 
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๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน 
ท.ร.๑๔ 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

๑ ๐ ฉบับ (ของสถาน
สงเคราะหหรือท่ี
เรียกชื่ออ่ืน ซ่ึงรับ
ตัวเด็กที่แจงเกิดไว) 

๒) 

บันทึกการรับตัว
เด็กไว 

สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

๑ ๑ ฉบับ (ที่ออกโดย 
พนักงานฝาย
ปกครอง หรือ
ตํารวจ หรือ
เจาหนาท่ีพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย) 

๓) 
หลักฐานสําหรับ
รับตัวเด็กไว 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๔) 
รูปถายของเด็ก ๒ 
น้ิว จํานวน ๒ รูป 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) 
หลักฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับเด็ก 

- ๑ ๐ ฉบับ (ทั้งพยานเอกสาร 
หรือพยานวัตถุ) 

 
 

๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 
๑) เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
www.tessabanatsamat.go.th 

  
  

 
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
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ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย สวาง ไชยแสงบุญ 
อนุมัติโดย จรินทร สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 
 

 


