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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือ เด็กอนาถา ซ่ึงอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคล หนวยงานเอกชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
                           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อ เด็กอนาถา ซ่ึงอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคล หนวยงานเอกชน 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
๑) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 

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

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๐วัน 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การเพ่ิมชื่อ เด็กอนาถา ซ่ึงอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคล 

หนวยงานเอกชน (ระเบียบฯ ขอ ๙๘) ๐๒/๐๖/๒๕๕๘ ๑๕:๐๘  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
๑) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด                               

โทร.  ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
  

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผูย่ืนคํารอง ไดแก ผูอุปการะ หรือหนวยงานที่อุปการะ 
 
 
๒. พยานบุคคล ไดแก บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมช่ือได อยางนอย ๒ คน 
 
๓. เงื่อนไข 
 
(๑) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความ
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ผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม และพิจารณาให
แลวเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน 
 
(๒) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน (ท้ังน้ี การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลาง 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีรับเร่ือง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบขอหารือ
ดังกลาวตอไป 
 
 
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 
 

สอบสอนผรอง เจาบาน และ
บุคคลที่นาเช่ือถือ โดย
รวบรวมหลักฐาน พรอม
ความเห็นเสนอให 
นายอําเภอ พิจารณาอนุมัติ/
ไมอนุมัติ 
 

๒๐ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

๓) 

การพิจารณา 
 

เม่ือไดรับแจงจากนายอําเภอ
แลว นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถ่ิน 
ดําเนินการเพ่ิมช่ือ และแจง
ใหผูขอเพ่ิมชื่อทราบ 
 

๑๐ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

สํานักทะเบียน
เทศบาลตําบล             
อาจสามารถ 

๑ ๐ ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม
ชื่อ) 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบับ (ของผูรอง ถามี 
เชน บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา 
ฯลฯ) 

๒) 
หลักฐานรับตัว
เด็กไวอุปการะ 

- ๑ ๑ ฉบับ (ถามี) 

๓) 

หลักฐานท่ี
เก่ียวของกับเด็กท่ี
ขอเพ่ิมช่ือ เชน 
หลักฐาน
การศึกษา 
จดหมาย 
ภาพถาย 

- ๑ ๑ ฉบับ (ถามี) 

 
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 

 
 
 

 


