
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 

แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาต ิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คุณสมบัติ 

บุคคลท่ีจะยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต ่ากว่า 15 ปี ใหบิ้ดา มารดา 

หรือผูป้กครองยื่นค าขอแทน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1. เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2515 

โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวหรือไดร้ับผ่อนผันใหอ้ยู่ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ หรือ 

เขา้มาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2. เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2535 

โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว หรือไดร้ับผ่อนผันใหอ้ยู่ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ หรือ 

เขา้มาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

3.กลุ่มบุตรของบุคคลกลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่มท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวันท่ี 28กุมภาพันธ์ 2551 

บุคคลกลุ่มนี้ตอ้งมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนเป็นผูท่ี้เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 

จึงเป็นสาเหตุท าใหผู้ท่ี้เป็นบุตรไม่ไดร้ับสัญชาติไทย 

 

เง่ือนไข 

1)เป็นผูท่ี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร  

2) เป็นผูม้ีความประพฤติดี หรือท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่สังคม หรือประเทศไทย 

 

หมายเหุต 

1) 

กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาไดเ้จา้หน้าท่ีจะจัดท า

บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยื่นเอ

กสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจา้หน้าท่ีและผูย้ื่นค าขอหรือ

ผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไ

วเ้ป็นหลักฐาน 

2) เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  

 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลแม่ค า (ณ 

ท่ีว่าการอ าเภอแม่จัน) เลขท่ี  ๔ หมู่ท่ี ๒ ต าบลแม่จัน 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

ส านักทะเบียนทอ้งถิ่น 

(แห่งทอ้งท่ีท่ีผูน้ั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบันหรือไดจั้ดท าทะเบียนประ

วัติ)/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 132 วัน 

 



ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูย้ื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทย 

ตามแบบค าขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบา้นตาม ม.23 

พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐาน 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน 

และการมีช่ือและรายการบุคคลฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส า

นักทะเบียนทอ้งถิ่น 

 

2) การพจิารณา 

สอบสวนผูย้ื่นค าขอและพยานบุคคลผูน้่าเช่ือถือ 

เพ่ือใหก้ารรับรองคุณสมบัติตามกฎหมายของผูย้ื่นค าขอ 

รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวขอ้งพรอ้มความเห็นเสนอใหน้าย

อ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แต่กรณี) พิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

89 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส า

นักทะเบียนทอ้งถิ่น 

 

3) การพจิารณา 

นายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แต่กรณี) 

พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

(หมายเหตุ: -)  

15 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส า

นักทะเบียนทอ้งถิ่น 

 

4) การพจิารณา 

-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุญาต 

นายทะเบียนส่งเรื่องใหส้ านักทะเบียนกลางตรวจสอบ 

เพ่ือก าหนดเลขประจ าตัวประชาชน 

และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 

-กรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุญาต ใหแ้จง้เหตุผลดังกล่าวดว้ย 

(หมายเหตุ: -)  

5 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส า

นักทะเบียนทอ้งถิ่น 

 

5) การพจิารณา 

ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร 

ผลการพิจารณาอนุมัติของนายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต 

และด าเนินการก าหนดเลขประจ าตัวประชาชนใหแ้ก่ผูย้ื่นค าขอ 

(หมายเหตุ: -)  

15 วัน ส านักบริหารการทะเบียน 

 

6) การพจิารณา 

- ส านักทะเบียนกลาง 

แจง้ผลการก าหนดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

- ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นแจง้ผูย้ื่นค าขอ 

เพ่ือเพ่ิมช่ือเขา้ในทะเบียนบา้น (ท.ร.14) 

 

(หมายเหตุ: -)  

7 วัน ส านักบริหารการทะเบียน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

สูตบิตัร หรือ หนงัสือรบัรองการเกดิ (ท.ร.20/1) หรือ 

หนงัสือรบัรองสถานท่ีเกดิของผู้ขอลงรายการสัญชาตไิทย  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14หรือท.ร.13) ทะเบียนประวตั ิ (ท.ร.38 

ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข) 

หรือทะเบียนประวตัปิระเภทต่าง ๆ 

ในกรณีท่ีเคยได้รบัการจดัท าทะเบียนประว ัต  ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

หลกัฐานแสดงว่าพ่อหรือแม่เป็นผู้เก ิดในประเทศไทย 

(กรณีผู้ยื่นค าขอ เกดิระหว่าง 26 กุมภาพนัธ์ 2535- ถงึวนัท่ี 27 

กุมภาพนัธ์ 2551 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

บตัรประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาตไิทย(ถ้ามี) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว    (ถ้ามี) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

7) 

 

เอกสารท่ีหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ 

ออกให้เพ่ือรบัรองความประพฤตหิรือการท าคุณประโยชน์ให้กบัสงั

คม (ถ้ามี) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

8) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพยานท่ีให้

การรบัรองบุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567))  

2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู่11 ถ.ล าลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

12150 

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

3) ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า โทร. ๐-๕๓๗๗-๙๑๙๘ 

(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบา้น ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2551 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุมัติ 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

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

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ่น 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 284 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 659 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 73 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 


