
คูมือกระบวนงานท่ี  61 

ช่ือกระบวนงาน :  การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 

     (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

  

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

คุณสมบัติ 

  บุคคลท่ีจะยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณข้ึนไป กรณีอายุต่ํากวา 15 ป ให

บิดา มารดา หรือผูปกครองยื่นคําขอแทน สามารถแบงเปน 3 กลุม 

  1. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2515 โดยมีพอและแมเปนคนตางดาว

ท่ีเขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษ หรือ เขามาอยูในประเทศไทย

โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  2. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2535 

โดยมีพอและแมเปนคนตางดาวท่ีเขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว หรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณี

พิเศษ หรือ เขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  3. กลุมบุตรของบุคคลกลุมท่ี 1 หรือกลุมท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 28กุมภาพันธ 2551 

บุคคลกลุมนี้ตองมีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนเปนผูท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม 

ปว.337 จึงเปนสาเหตุทําใหผูท่ีเปนบุตรไมไดรับสัญชาติไทย 

เง่ือนไข 

  1) เปนผูท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร 

  2) เปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคม หรือประเทศไทย 

หมายเหตุ 

  1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถ

พิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่น

คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะ

ถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ

มอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  2) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันพิจารณาแลวเสร็จตาม

มาตรา 10 แหง พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนอําเภอ(แหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน
หรือไดจัดทําทะเบียนประวัติ)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน 
จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน (แหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน
หรือไดจัดทําทะเบียนประวัติ)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน 
จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เท่ียง) 

 

ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 132 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทย ตามแบบคําขอลง
รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม ม.23 พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐาน และ
การมีชื่อและรายการบุคคลฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน สํ านั กทะ เบี ยน
อํ า เ ภ อ /สํ า นั ก
ทะเบียนทองถ่ิน 
 

2) การพิจารณา 
สอบสวนผูยื่นคําขอและพยานบุคคลผูนาเชื่อถือ เพ่ือใหการ
รับรองคุณสมบัติตามกฎหมายของผูยื่นคําขอ รวบรวมเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของพรอมความเห็นเสนอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต (แลวแตกรณี) พิจารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

89 วัน สํ านั กทะ เบี ยน
อํ า เ ภ อ /สํ า นั ก
ทะเบียนทองถ่ิน 
 

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

15 วัน สํ านั กทะ เบี ยน
อํ า เ ภ อ /สํ า นั ก
ทะเบียนทองถ่ิน 

4) การพิจารณา 
-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุญาต นายทะเบียนสงเรื่องใหสํานักทะเบียน
กลางตรวจสอบ เพ่ือกําหนดเลขประจําตัวประชาชน และแจง
ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ ห ผู ยื่ น คํ า ข อ ท ร า บ เ ป น ห นั ง สื อ 
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุญาต ใหแจงเหตุผลดังกลาวดวย 
(หมายเหตุ: -)  
 

5 วัน สํ านั กทะ เบี ยน
อํ า เ ภ อ /สํ า นั ก
ทะเบียนทองถ่ิน 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

1) 
 

สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) หรือ หนังสือ
รับรองสถานท่ีเกิดของผูขอลงรายการสัญชาติไทย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบาน (ท.ร.14หรือท.ร.13) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 
ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข) หรือทะเบียนประวัติประเภท
ตาง ๆ ในกรณีท่ีเคยไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลักฐานแสดงวาพอหรือแมเปนผูเกิดในประเทศไทย (กรณีผูย่ืนคํา
ขอ เกิดระหวาง 26 กุมภาพันธ 2535- ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2551 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

5) การพิจารณา 
สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ผลการ
พิจารณาอนุมัติของนายอําเภอ/ผู อํานวยการเขต และ
ดําเนินการกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูยื่นคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 
 

6) การพิจารณา 
- สํานักทะเบียนกลาง แจงผลการกําหนดเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 
- สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนทองถ่ินแจงผูยื่นคําขอ 
เพ่ือเพ่ิมชื่อเขาในทะเบียนบาน (ท.ร.14) 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 
 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

5) 
 

บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย(ถามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว    (ถามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

7) 
 

เอกสารท่ีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ออกใหเพ่ือรับรองความ
ประพฤติหรือการทําคุณประโยชนใหกับสังคม (ถามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพยานท่ีให
การรับรองบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม  
(บาท / รอยละ) 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  
2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู11 ถ.ลําลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา            

จ.ปทุมธานี 12150 
(หมายเหต:ุ ( โทร 1548 (สายดวน)  http://www.bora.dopa.go.th))  

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) แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ           

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ

ท่ี 4) พ.ศ. 2551  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1) พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 284 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 659 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 73 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 08/09/2015 13:04 การขอลงรายการสัญชาติไทยใน

ทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลสารภี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


