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คู่มือสำหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
    1) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ:  ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา  -  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับ

คนไทยพลัดถิ่น 08/07/2558 11:12 
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  27000 โทร 037 – 421-907 ,  
037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702  ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง)  

      หมายเหตุ (ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ 
1. ผู้ยื่นคำขอเป็นบุตรของบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่นโดยบุตรนั้นจะต้องไม่ถือสัญชาติของประเทศอ่ืนหรือ 
2. ผู้ยื่นคำขอเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่มีสัญชาติไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือได้สัญชาติไทย
ตามมาตราอ่ืนๆแห่งพ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 



2/4 
 

วิธีการ 
บุคคลที่มีคุณสมบัติยื่นคำขอด้วยตนเอง(บรรลุนิติภาวะ) หรือบิดามารดาผู้ปกครองยื่นคำขอแทน (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ยื่นได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน (กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ) หรือยื่นได้ทีส่ำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ)หรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น(กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด) 
 

เงื่อนไข 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

-การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง
สถานะฯตามแบบคำขอ
เปลี่ยนแปลงสถานะตามมาตรา 5 
หรือมาตรา 9/6 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2555 พร้อมทั้งตรวจสอบ
หลักฐานและสอบสวนคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นคำขอ 

1 วัน สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
เพ่ือให้การรับรองคุณสมบัติตาม
กฎหมายของผู้ยื่นคำขอฯรวบรวม
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียน
ท้องถิ่นพิจารณา 

29 วัน สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

-นายทะเบียนอำเภอ/นาย
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

15 วัน สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

- 
 
  

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีท่ีมีคำสั่งอนุญาตนาย
ทะเบียนส่งเรื่องให้สำนักทะเบียน
กลางตรวจสอบเพื่อกำหนดเลข
ประจำตัวประชาชนและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
เป็นหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แจ้ง
เหตุผลดังกล่าวด้วย 
 
 

5 วัน สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

การพิจารณา 
 

สำนักทะเบียนกลางตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารผลการพิจารณา
อนุมัติของนายทะเบียนอำเภอ/
นายทะเบียนท้องถิ่นและ
ดำเนินการกำหนดเลขประจำตัว
ประชาชนใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 
 

15 วัน สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

- สำนักทะเบียนกลางแจ้งผลการ
กำหนดเลขประจำตัวประชาชน 
- สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นคำขอ
เปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียน
เพ่ือให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
และเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.14) 
 

7 วัน สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 72 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไมผ่่านการดำเนินการลดขั้นตอน 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบับ - 
2) บัตรประจำตัวประชาชน - 1 1 ฉบับ - 
3) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. - 1 1 ฉบับ - 
4) สูติบัตร - 1 1 ฉบับ - 

5) 
บัตรประจำตัวของบิดา
และมารดาของผู้ขอ (ถ้า
มี) 

- 1 1 ฉบับ - 

6) 
หนังสือรับรองความเป็น
คนไทยหลักฐานของบิดา
หรือมารดา 

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) 
หนังสือหรือหลักฐาน
รับรองการศึกษา 

- 1 1 ฉบับ - 

8) 

ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือ
ราชกิจจานุเบกษาแสดง
การได้สัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติ 

- 1 1 ฉบับ - 

9) 
หลักฐานแสดงการได้
สัญชาติไทยตาม
กฎหมาย 

- 1 1 ฉบับ - 

10) 
ผลการตรวจพิสูจน์ DNA 
(ถ้ามี) 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0  บาท 
หมายเหตุ  - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
2) ทางอินเตอร์เน็ต (http://www.sakaeocity.go.th) 
3) ทางโทรศัพท์ 0-3742-1907 , 0-3724-1491 ต่อ 14  โทรสาร 0-3724-2702 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (โทร. 0-3724-1491 ต่อ 12) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงสถานะ 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 

http://www.sakaeocity.go.th/

