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คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับคนไทยพลัดถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับคนไทยพลัดถิ่น
2. หนวยงานเจ,าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให,อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข,อง : พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให,บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข,อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข,อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น,อยที่สุด 0
10. ชื่ออ,างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎร
สําหรับคนไทยพลัดถิ่น 08/07/2558 11:12
11. ชองทางการให,บริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแม%ฮ%องสอน โทร. 053 614346/ติดต%อดวยตนเอง ณ หน%วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป7ดใหบริการวันจันทร9ถึงวันศุกร9 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต%เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม%หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (กรณีมีภูมิลําเนาอยู%ในต%างจังหวัดในเขตพื้นที่องค9กรปกครองส%วนทองถิ่นที่มสี ํานักทะเบียน)
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถ,ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติของผู,ยื่นคําขอ
1. ผูยื่นคําขอเป@นบุตรของบุคคลที่ผานการพิสูจนAและรับรองความเป@นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรับรองความ
เป@นคนไทยพลัดถิน่ โดยบุตรนัน้ จะตองไมถือสัญชาติของประเทศอื่นหรือ
2. ผูยื่นคําขอเป@นคนไทยพลัดถิ่นที่มีสัญชาติไทยแลวไมวาจะเป@นการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือได
สัญชาติไทยตามมาตราอื่นๆแหงพ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 รวมแกไขเพิ่มเติม
วิธีการ
บุคคลที่มีคุณสมบัติยื่นคําขอดวยตนเอง(บรรลุนิติภาวะ) หรือบิดามารดาผูปกครองยื่นคําขอแทน (กรณียังไมบรรลุนิติ
ภาวะ) ยื่นไดที่สํานักบริหารการทะเบียน (กรณีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ) หรือยื่นไดที่สํานักทะเบียนอําเภอ (ที่วาการ
อําเภอ)หรือสํานักทะเบียนทองถิ่น(กรณีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด)
เงื่อนไข
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
ให,บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
1) การ
-การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงสถานะฯตาม
1 วัน
สํานักทะเบียนทองถิ่น
ตรวจสอบ
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงสถานะตามมาตรา
เทศบาลเมือง
เอกสาร
5 หรือมาตรา 9/6 แหงพระราชบัญญัติ
แมฮองสอน/สํานัก
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 พรอมทั้ง
ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนคุณสมบัติ
ของผูยื่นคําขอ
2) การพิจารณา สอบสวนพยานบุคคลผูนาเชื่อถือเพื่อใหการ
รับรองคุณสมบัติตามกฎหมายของผูยื่นคํา
ขอฯรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวของพรอมความเห็นเสนอนายทะเบียน
อําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
3) การพิจารณา -นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
4) การพิจารณา -กรณีที่มีคําสั่งอนุญาตนายทะเบียนสงเรื่อง
ใหสํานักทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนและแจงผล
การพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบเป@นหนังสือ
-กรณีที่มีคําสั่งไมอนุญาตใหแจงเหตุผล
ดังกลาวดวย
5) การพิจารณา สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารผลการพิจารณาอนุมัติของนาย
ทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่นและ
ดําเนินการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
ใหมใหแกผูยื่นคําขอ
6) การพิจารณา - สํานักทะเบียนกลางแจงผลการกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่นแจงผูยืน่ คําขอเปลี่ยนแปลงสถานะ
ทางทะเบียนเพื่อใหไดสัญชาติไทยโดยการ
เกิดและเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน
(ท.ร.14)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 72 วัน

ระยะเวลา
ให,บริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทะเบียนอําเภอ

หมาย
เหตุ

29 วัน

สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ

-

15 วัน

สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ

-

15 วัน

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-

7 วัน

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-

5 วัน

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
หมาย
ภาครัฐผู,ออก เอกสาร เอกสาร นับ
เหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1
1
ฉบับ
-
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ที่
2)
3)
4)
5)
6)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
หมาย
ภาครัฐผู,ออก เอกสาร เอกสาร นับ
เหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1
1
ฉบับ
1
1
ฉบับ
1
1
ฉบับ
1
1
ฉบับ
1
1
ฉบับ
-

บัตรประจําตัวประชาชน
รูปถายขนาด 4 x 6 ซ.ม.
สูติบัตร
บัตรประจําตัวของบิดาและมารดาของผูขอ (ถามี)
หนังสือรับรองความเป@นคนไทยหลักฐานของบิดา
หรือมารดา
7) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา
1
1
ฉบับ
8) ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือราชกิจจา
1
1
ฉบับ
นุเบกษา แสดงการไดสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ
9) หลักฐานแสดงการไดสัญชาติไทยตามกฎหมาย
1
1
ฉบับ
10) ผลการตรวจพิสูจนA DNA (ถามี)
1
1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ไม%มีค%าธรมเนียม)
17. ชองทางการร,องเรียน
ถาการบริการไมเป@นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม%ฮ%องสอน โทร .053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน โทร .053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแม%ฮ%องสอน รหัสไปรษณีย9 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบฟอรAมการขอเปลี่ยนแปลงสถานะ
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

14/08/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตAแลว
จันทรAเพ็ญ อินตRะปวง
ปกรณA จีนาคํา
สมบูรณA ใจเย็น

