
คูมือสําหรับประชาชน : การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหมกระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
คุณสมบัติ 
บุคคลท่ีจะย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุต้ังแต 15 ปบริบูรณขึ้นไปกรณีอายุตํ่ากวา 15 ปใหบิดามารดาหรือผูปกครองย่ืน
คําขอแทนสามารถแบงเปน 3 กลุม 
1. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2515 โดยมีพอและแมเปนคนตางดาวท่ีเขามาอยูในประเทศ
ไทยเปนการช่ัวคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
2. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยต้ังแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2535 โดยมีพอและแมเปนคนตาง
ดาวท่ีเขามาอยูในประเทศไทยเปนการช่ัวคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย 
3.กลุมบุตรของบุคคลกลุมท่ี 1 หรือกลุมท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 28กุมภาพันธ 2551 บุคคลกลุมนี้ตองมีพอหรือแม
คนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนเปนผูท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตามปว .337 จึงเปนสาเหตุทําใหผูท่ีเปนบุตรไมไดรับ
สัญชาติไทย 
 
เงื่อนไข 
1)เปนผูท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร  
2) เปนผูมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย  
 
หมายเหุต 
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ /
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูย่ืน
คําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับ
มอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
2) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับต้ังแตวันพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ.2558 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลสันกําแพงเทศบาลตําบลสัน
กําแพง 9 หมู 8 ต.สันกําแพงอ.สันกําแพงจ.เชียงใหม (แหง
ทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบันหรือไดจัดทําทะเบียนประวัติ )/
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ใหบร ิการ  
สํานักทะเบียนทองถิ่น (แหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน
หรือไดจัดทําทะเบียนประวัติ)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :132 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติไทยตามแบบคําขอลงรายการ
1 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/

สํานักทะเบียนทองถิ่น 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
สัญชาติไทยในทะเบียนบานตามม.23 พรอมดวยเอกสาร
หลักฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐานและการ
มีช่ือและรายการบุคคลฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  
(หมายเหตุ: -) 

 

2) การพิจารณา 
สอบสวนผูย่ืนคําขอและพยานบุคคลผูนาเช่ือถือเพื่อใหการ
รับรองคุณสมบัติตามกฎหมายของผูย่ืนคําขอรวบรวมเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของพรอมความเห็นเสนอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต (แลวแตกรณี) พิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

89 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

3) การพิจารณา 
นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต (แลวแตกรณี) พิจารณาอนุมัติ
หรือไมอนุมัติ 
(หมายเหตุ: -) 

15 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

4) การพิจารณา 
-กรณีท่ีมีคําส่ังอนุญาตนายทะเบียนสงเรื่องใหสํานักทะเบียน
กลางตรวจสอบเพื่อกําหนดเลขประจําตัวประชาชนและแจงผล
การพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบเปนหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคําส่ังไมอนุญาตใหแจงเหตุผลดังกลาวดวย  
(หมายเหตุ: -) 

5 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

5) การพิจารณา 
สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสารผลการพิจารณา
อนุมัติของนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขตและดําเนินการกําหนด
เลขประจําตัวประชาชนใหแกผูย่ืนคําขอ 
(หมายเหตุ: -) 

15 วัน สํานักบริหารการทะเบียน 
 

6) การพิจารณา 
- สํานักทะเบียนกลางแจงผลการกําหนดเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 
- สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนทองถิ่นแจงผูย่ืนคําขอเพื่อ
เพิ่มช่ือเขาในทะเบียนบาน (ท.ร.14) 
 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน สํานักบริหารการทะเบียน 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรอง
สถานท่ีเกิดของผูขอลงรายการสัญชาติไทย  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบาน (ท.ร.14หรือท.ร.13) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 
ท.ร.38/1 ท.ร.38 กหรือท.ร.38 ข) หรือทะเบียนประวัติประเภท
ตางๆในกรณีท่ีเคยไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติ  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลักฐานแสดงวาพอหรือแมเปนผูเกิดในประเทศไทย (กรณีผูย่ืน
คําขอเกิดระหวาง 26 กุมภาพันธ 2535- ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2551 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

4) 
 

รูปถายขนาด 2 น้ิวจํานวน 1 รูป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย(ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว    (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

7) 
 

เอกสารท่ีหนวยงานหรือองคกรตางๆออกใหเพ่ือรับรองความ
ประพฤติหรือการทําคุณประโยชนใหกับสังคม (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพยานท่ีให
การรับรองบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567)) 
2) สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู11 ถ.ลําลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลางอ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานี 

12150 
(หมายเหตุ: ( โทร 1548 (สายดวน)  http://www.bora.dopa.go.th)) 

3) เทศบาลตําบลสันกําแพงอ.สันกําแพงจ.เชียงใหมโทร. 053-331904 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2551 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 



 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2551 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ : 

 
1)พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ:สวนภูมิภาค, ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 284 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 659 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 73 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 10:21 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลสันกําแพงอ.สันกําแพงจ.เชียงใหม 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


