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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปลีย่นแปลงสถำนะในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรส ำหรับคนไทยพลัดถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรส าหรับคนไทยพลดัถิ่น 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกับริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิน่  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ส าหรับคนไทยพลดัถิ่น 08/07/2558 11:12  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 

59 หมู่ที่ 11 ถนนล าลูกกา(คลอง9) ต าบึงทองหลางอ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7329-
30,32-38/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 

หมายเหตุ ( กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ) 
2) สถานทีใ่ห้บริการส านกัทะเบียนอ าเภอ/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
 

หมายเหตุ ( กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่อ าเภอ) 
3) สถานทีใ่ห้บริการส านกัทะเบียนท้องถ่ิน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 

หมายเหตุ (กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัดในเขตพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีส านกัทะเบียน) 

4)     สถำนที่ให้บริกำรเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ๔๔๑/๔๒๓ หมู่ ๒ ต าบลหาดเจ้าส าราญ 
        อ าเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี ๗๖๑๐๐ 
        เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ 
       ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
       ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
คุณสมบตัิของผูย่ื้นค าขอ 
 
1. ผูย่ื้นค าขอเป็นบุตรของบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลดัถิน่จากคณะกรรมการรับรองความเป็น
คนไทยพลดัถิน่โดยบุตรนั้นจะตอ้งไม่ถือสัญชาติของประเทศอื่นหรือ 
 
2. ผูย่ื้นค าขอเป็นคนไทยพลดัถิ่นทีม่ีสัญชาติไทยแลว้ไม่ว่าจะเป็นการไดสั้ญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือไดสั้ญชาติ
ไทยตามมาตราอืน่ๆแห่งพ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 
วิธีการ 
 
บุคคลที่มีคณุสมบตัิย่ืนค าขอดว้ยตนเอง(บรรลุนิติภาวะ) หรือบิดามารดาผูป้กครองย่ืนค าขอแทน (กรณียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ย่ืนไดท้ี่ส านกับริหารการทะเบียน (กรณีมภีูมิล  าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) หรือย่ืนไดท้ี่ส านกัทะเบียนอ าเภอ (ที่ว่าการ
อ าเภอ)หรือส านกัทะเบียนทอ้งถิ่น(กรณีมีภูมลิ  าเนาอยูต่่างจงัหวดั) 
 
เงื่อนไข 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

-การย่ืนค าขอเปลี่ยนแปลง
สถานะฯตามแบบค าขอ
เปลี่ยนแปลงสถานะตาม
มาตรา 5 หรือมาตรา 9/6 
แห่งพระราชบญัญตัิสัญชาติ 
(ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2555 พร้อม
ทั้งตรวจสอบหลกัฐานและ
สอบสวนคุณสมบตัิของผู้
ย่ืนค าขอ 
 

1 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนพยานบุคคลผู้
น่าเช่ือถือเพื่อให้การรับรอง
คุณสมบตัิตามกฎหมายของ
ผูย่ื้นค าขอฯรวบรวมเอกสาร
และหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง
พร้อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียน
ทอ้งถิ่นพิจารณา 
 

29 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

-นายทะเบียนอ าเภอ/นาย
ทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาล
พิจารณาอนุมตัิหรือไม่
อนุมตั ิ
 

15 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 

4) 
การพิจารณา 
 

-กรณีที่มีค าส่ังอนุญาตนาย
ทะเบียนส่งเร่ืองให้ส านกั
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ

5 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ก าหนดเลขประจ าตวั
ประชาชนและแจง้ผลการ
พิจารณาให้ผูย่ื้นค าขอทราบ
เป็นหนงัสือ 
-กรณีที่มีค าส่ังไมอ่นุญาตให้
แจง้เหตุผลดงักล่าวดว้ย 
 

5) 

การพิจารณา 
 

ส านกัทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมตัิของ
นายทะเบียนอ าเภอ/นาย
ทะเบียนทอ้งถิ่นและ
ด าเนินการก าหนดเลข
ประจ าตวัประชาชนใหม่
ให้แก่ผูย่ื้นค าขอ 
 

15 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

- ส านกัทะเบียนกลางแจง้
ผลการก าหนดเลขประจ าตวั
ประชาชน 
- ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนทอ้งถิ่นแจง้ผู ้
ย่ืนค าขอเปลี่ยนแปลง
สถานะทางทะเบียนเพื่อให้
ไดส้ัญชาติไทยโดยการเกิด
และเพ่ิมช่ือเขา้ในทะเบียน
บา้น (ท.ร.14) 
 

7 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 72 วนั 
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
รูปถ่ำยขนำด 4 x 
6 ซ.ม. 

- 1 1 ฉบบั - 

4) สติูบตัร - 1 1 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ของบิดำและ
มำรดำของผูข้อ 
(ถำ้ม)ี 

- 1 1 ฉบบั - 

6) 

หนงัสือรบัรอง
ควำมเป็นคนไทย
หลกัฐำนของ
บิดำหรือมำรดำ 

- 1 1 ฉบบั - 

7) 
หนงัสือหรือ
หลกัฐำนรบัรอง
กำรศึกษำ 

- 1 1 ฉบบั - 

8) 

ประกำศ
กระทรวงมหำดไ
ทยหรือรำชกิจจำ
นเุบกษำแสดง
กำรไดส้ญัชำติ
ไทยโดยกำร

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แปลงสญัชำติ 

9) 

หลกัฐำนแสดง
กำรไดส้ญัชำติ
ไทยตำม
กฎหมำย 

- 1 1 ฉบบั - 

10) 
ผลกำรตรวจ
พิสจูน ์DNA (ถำ้
มี) 

- 1 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) 0 

หมำยเหตุ (ไม่มีค่าธรมเนียม) 
 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนไดท้ี่

ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ/จงัหวดั 

หมายเหตุ(ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือโทร. 1567  หรือส านักทะเบียนกลางโทร. 1548 หรือ
เวบ็ไซต์ http:/www.  bora.dopa.go.th) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 
หมายเหตุ(เลขที่ 59 หมู่ 11 ถ.ล าลูกกาอ.ล าลูกกาจ.ปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / www.bora.dopa.go.th 
/ ตู้ปณจ.ล าลูกกาถ.ล าลูกกา (คลอง9) ต.บึงทองหลางอ.ล าลูกกาจ.ปทุมธานี 12150 / ส่วนการทะเบียนราษฏร 
02-7917330-7334) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงสถานะ 

- 
 

 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 04/08/2558 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดท ำโดย สิริกร    ภคพงศพ์นัธ์      
เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 

อนุมัติโดย บุญยอด มาคลา้ย 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
 

 
 

 


