ื ร ับรองกำรขอเปลีย
ื่ ต ัวของคนต่ำงด้ำวเพือ
คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรออกหน ังสอ
่ นชอ
่
ั ชำติหรือขอกลบ
ั ชำติไทย
ประกอบกำรขอแปลงสญ
ั คืนสญ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
หลักเกณฑ์
ิ ี หรือราชทินนาม
1. ต ้องไม่พ ้องหรือมุง่ หมายให ้คล ้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชน
2. ต ้องไม่มค
ี าหรือความหมายหยาบคาย
หมายเหตุ
1. ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไวในคู
้ ม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ่ ะ
จัดทาบั นทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ ื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้ยื่นคาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
่ นัน
หรือยื่นเอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเชน
้ จะถือว่าผู ้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยื่นคาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบั นทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบั นทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยื่นคาขอหรือผู ้
ได ้รับมอบอานาจไวเป็
้ นหลักฐาน
3. เจ ้าหน ้าทีจ่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บร ิกำร

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางนา
888 ถนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 -7 ต่อ 6057-9
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5262

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. ( มีพักเทีย
่ ง)

http://www.bangkok.go.th/bangna
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 50 นาที
ลำด ับ
1)
2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบความถูกต ้องของหลัก ฐานและรายการในฐานข ้อมูล
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
กรณี อนุญาต
ื รับรองการขอเปลีย
ื่ ตัวของคนต่างด ้าว
- ออกหนังสอ
่ นชอ
ื สาคัญให ้กับผู ้ยื่นคาขอ (พร ้อมแจ ้ง
ตามแบบ ช.8/มอบหนังสอ
เงือ
่ นไขอนุญาตต่อเมือ
่ ได ้รับการแปลงสัญชาติหรือกลับคืน
สัญชาติไทย)
กรณี ไม่อนุญาต

ระยะเวลำ
20 นาที

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
กรุงเทพมหานคร

30 นาที

กรุงเทพมหานคร

ลำด ับ

ขนตอน
ั้
ิ ธิในการ
- แจ ้งเหตุผลทีไ่ ม่อาจดาเนินการได ้และแจ ้งสท
อุทธรณ์ คาสั่งภายใน 30 วัน
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
ใบสำค ัญประจำต ัวคนต่ำงด้ำวหรือหล ักฐำนอืน
่ ทีท
่ ำงรำชกำรออก
ให้
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
ั
2)
หล ักฐำนคำขอแปลงสญชำติหรื
อขอกลบคื
ั นสญชำติ
ไทยและ
เหตุ ผล
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
สำเนำทะเบียนบ้ำน (ถ้ำมี)
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ี ค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสย
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
1)
ฝ่ ายทะเบียน
(หมายเหตุ: (สานักงานเขตบางนา
888 ถนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 -7 ต่อ 6057-9
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5262
http://www.bangkok.go.th/bangna))
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
ิ
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))
แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
ชื่อแบบฟอร ์ม
1)
คาขอ ช.1
(หมายเหตุ: -)
ื่ ตัวของคนต่างด ้าว (ช.8/1)
2)
ทะเบียนรับรองการขอเปลีย
่ นชอ
(หมายเหตุ: -)
ื รับรองการขอเปลีย
ื่ ตัวของคนต่างด ้าว (ช.8)
3)
หนังสอ
่ นชอ
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางนา
888 ถนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02 173 5253 -7 ต่อ 6057-9
โทรสาร 02 173 5262

http://www.bangkok.go.th/bangna

http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ื รับรองการขอเปลีย
ื่ ตัวของคนต่างด ้าวเพือ
ชื่อกระบวนงำน: การออกหนังสอ
่ นชอ
่ ประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืน
สัญชาติไทย
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: อนุมัต ิ
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:

ื่ บุคคล พ.ศ. 2505 ( รวมฉบั บแก ้ไขเพิม
1)พ.ร. บ.ชอ
่ เติมถึงฉบั บที่ 3 พ.ศ. 2548)
ื่ บุคคล พ.ศ. 2551
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการทะเบียนชอ
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: กฎหมายไม่ได ้ระบุ
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
ื รับรองการขอเปลีย
ื่ ตัวของคนต่างด ้าวเพือ
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การออกหนังสอ
่ นชอ
่ ประกอบการขอแปลงสัญชาติ
หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

