
คูมือกระบวนงานท่ี  44 

ช่ือกระบวนงาน : การขอเปล่ียนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับคนไทยพลัดถิ่น 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

1. ผูยื่นคําขอเปนบุตรของบุคคลท่ีผานการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถ่ินจากคณะกรรมการรับรองความเปน

คนไทยพลัดถ่ิน โดยบุตรนั้นจะตองไมถือสัญชาติของประเทศอ่ืน หรือ 

2. ผูยื่นคําขอเปนคนไทยพลัดถ่ินท่ีมีสัญชาติไทยแลว ไมวาจะเปนการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือไดสัญชาติ

ไทยตามมาตราอ่ืนๆ แหง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 รวมแกไขเพ่ิมเติม 

 

วิธีการ 

  บุคคลท่ีมีคุณสมบัติยื่นคําขอดวยตนเอง(บรรลุนิติภาวะ) หรือ บิดามารดาผูปกครอง ยื่นคําขอแทน (กรณียังไม

บรรลุนิติภาวะ) ยื่นไดท่ีสํานักบริหารการทะเบียน (กรณีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ) หรือยื่นไดท่ีสํานักทะเบียนอําเภอ (ท่ีวา

การอําเภอ)หรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน(กรณีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด) 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
59 หมูท่ี 11 ถนนลําลูกกา(คลอง9) ตําบึงทองหลาง อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7329-
30,32-38/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: ( กรณีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนอําเภอ/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: ( กรณีมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (กรณีมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัดในเขตพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสํานักทะเบียน))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 72 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

-การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงสถานะฯ ตามแบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงสถานะ ตาม มาตรา 5 หรือ มาตรา 9/6 แหง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2555 พรอมท้ัง 
ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
สอบสวนพยานบุคคลผูนาเชื่อถือ เพ่ือใหการรับรองคุณสมบัติ
ตามกฎหมายของผูยื่นคําขอฯ รวบรวมเอกสารและหลักฐานท่ี
เก่ียวของพรอมความเห็นเสนอนายทะเบียนอําเภอ/นาย
ทะเบียนทองถ่ิน พิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

29 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

3) การพิจารณา 
-นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ินเทศบาล พิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติ 
(หมายเหตุ: -)  

15 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

4) การพิจารณา 
-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุญาต นายทะเบียนสงเรื่องใหสํานักทะเบียน
กลางตรวจสอบ เพ่ือกําหนดเลขประจําตัวประชาชน และแจง
ผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุญาต ใหแจงเหตุผลดังกลาวดวย 
(หมายเหตุ: -)  

5 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

5) การพิจารณา 
สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ผลการ
พิจารณาอนุมัติของนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน 

และดําเนินการกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหมใหแกผูยื่น
คําขอ 
(หมายเหตุ: -)  

15 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

 

6) การพิจารณา 
- สํานักทะเบียนกลาง แจงผลการกําหนดเลขประจําตัว
ประชาชน 
- สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนทองถ่ินแจงผูยื่นคําขอ 

7 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
เปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเพ่ือใหไดสัญชาติไทยโดยการ
เกิดและเพ่ิมชื่อเขาในทะเบียนบาน (ท.ร.14) 
(หมายเหตุ: -)  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

สําเนาทะเบียนบาน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

รูปถายขนาด 4 x 6 ซ.ม. 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

สูติบัตร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

บัตรประจําตัวของบิดา และ มารดาของผูขอ (ถามี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือรับรองความเปนคนไทยหลักฐานของบิดาหรือมารดา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ – 

 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

7) 

 

หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

ประกาศ กระทรวงมหาดไทย หรือราชกิจจานุเบกษาแสดงการได

สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

หลักฐานแสดงการไดสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

ผลการตรวจพิสูจน DNA (ถามี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) 0 

(หมายเหตุ: (ไมมีคาธรมเนียม))  
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี ศูนยดํารงธรรม

อําเภอ/จังหวัด 
(หมายเหตุ: (ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  หรือโทร. 1567  หรือสํานักทะเบียนกลาง โทร. 1548 
หรือเว็บไซต http:/www.  bora.dopa.go.th))  
 
 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 59 หมู 11 ถ.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 / สายดวน 1548 / 
www.bora.dopa.go.th / ตู ปณจ.ลําลูกกา ถ.ลําลูกกา (คลอง9) ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 
12150 / สวนการทะเบียนราษฏร 02-7917330-7334))  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบฟอรม การขอเปลี่ยนแปลงสถานะ 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับคนไทยพลัดถ่ิน  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 25/08/2015 14:41 การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการ

ทะเบียนราษฎรสําหรับคนไทยพลัดถ่ิน เทศบาลตําบลสารภี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


