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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอลงรำยกำรสัญชำตไิทยในทะเบียนบ้ำนตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติ
สัญชำติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิสญัชาติ (ฉบบัท่ี 

4) พ.ศ. 2551 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกับริหารการทะเบียน 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พ.ร.บ. สญัชาติ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 

23 แห่งพระราชบญัญตัิสญัชาติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 08/06/2558 15:14  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนท่ีให้บริกำร ส านกัทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลทา่ยาง 

888 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 
โทรศพัท์ 032-463000-2 
โทรสาร 032-461546 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

  
 



2/7 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
คณุสมบตั ิ
บคุคลท่ีจะย่ืนค าขอลงรายการสญัชาติไทยมีอายตุัง้แต ่15 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปกรณีอายตุ ่ากวา่ 15 ปีให้บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองย่ืนค าขอแทนสามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ 
1. เป็นกลุม่บคุคลท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2515 โดยมีพ่อและแมเ่ป็นคนตา่งด้าวท่ีเข้ามาอยูใ่น
ประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรือได้รับผอ่นผนัให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมชิอบด้วย
กฎหมาย 
2. เป็นกลุม่บคุคลท่ีเกิดในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม 2515 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2535 โดยมีพ่อและแมเ่ป็น
คนตา่งด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรือได้รับผอ่นผนัให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือเข้ามาอยูใ่นประเทศ
ไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ท่ี 1 หรือกลุม่ท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 28กมุภาพนัธ์ 2551 บคุคลกลุม่นีต้้องมีพอ่
หรือแมค่นใดคนหนึ่งหรือทัง้สองคนเป็นผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยและถกูถอนสญัชาติตามปว.337 จึงเป็นสาเหตทุ าให้ผู้ท่ี
เป็นบตุรไมไ่ด้รับสญัชาติไทย 
 
เง่ือนไข 
1)เป็นผู้ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยติดตอ่กนัโดยมหีลกัฐานการทะเบียนราษฎร 
2) เป็นผู้มคีวามประพฤตดิีหรือท าคณุประโยชน์ให้แก่สงัคมหรือประเทศไทย 
 
หมายเหต ุ
1) กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนเพ่ิมเติมโดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทึกดงักลา่วมิเช่นนัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละ
ทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทึกความ
บกพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 
2) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ ย่ืนค าขอลงรายการ
สญัชาติไทยตามแบบค าขอ
ลงรายการสญัชาติไทยใน
ทะเบียนบ้านตามม.23 
พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถ้วน
ถกูต้องของเอกสาร
หลกัฐานและการมีช่ือและ
รายการบคุคลฐานข้อมลู
ทะเบียนราษฎร 
 

1 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผู้ ย่ืนค าขอและ
พยานบคุคลผู้น่าเช่ือถือ
เพ่ือให้การรับรองคณุสมบตัิ
ตามกฎหมายของผู้ ย่ืนค า
ขอรวบรวมเอกสารหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวข้องพร้อมความเหน็
เสนอให้นายอ าเภอ/
ผู้อ านวยการเขต (แล้วแต่
กรณี) พิจารณา 
 

89 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการ
เขต (แล้วแตก่รณี) 
พิจารณาอนมุตัหิรือไม่
อนมุตัิ 
 

15 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

4) 
การพิจารณา 
 

-กรณีท่ีมีค าสัง่อนญุาตนาย
ทะเบียนสง่เร่ืองให้ส านกั

5 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพ่ือก าหนดเลขประจ าตวั
ประชาชนและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบเป็นหนงัสือ 
-กรณีท่ีมีค าสัง่ไมอ่นญุาต
ให้แจ้งเหตผุลดงักลา่วด้วย 
 

ทะเบียนท้องถ่ิน 

5) 

การพิจารณา 
 

ส านกัทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนมุตัิของ
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการ
เขตและด าเนินการก าหนด
เลขประจ าตวัประชาชน
ให้แก่ผู้ย่ืนค าขอ 
 

15 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

- ส านกัทะเบียนกลางแจ้ง
ผลการก าหนดเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
- ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนท้องถ่ินแจ้งผู้
ย่ืนค าขอเพ่ือเพ่ิมช่ือเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
 
 

7 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 132 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

สตูิบตัรหรือ
หนงัสือรับรอง
การเกิด 
(ท.ร.20/1) หรือ
หนงัสือรับรอง
สถานท่ีเกิดของผู้
ขอลงรายการ
สญัชาติไทย 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.14
หรือท.ร.13) 
ทะเบียนประวตัิ 
(ท.ร.38 ท.ร.38/1 
ท.ร.38 
กหรือท.ร.38 ข) 
หรือทะเบียน
ประวตัิประเภท
ตา่งๆในกรณีท่ี
เคยได้รับการ
จดัท าทะเบียน
ประวตัิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

3) 
บตัรประจ าตวัคน
ซึ่งไมม่ีสญัชาติ
ไทย(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

4) 
ใบส าคญั
ประจ าตวัคนตา่ง
ด้าว    (ถ้ามี) 

กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดงวา่
พ่อหรือแมเ่ป็นผู้
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผู้ ย่ืน
ค าขอเกิด
ระหวา่ง 26 
กมุภาพนัธ์ 
2535- ถึงวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 
2551 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 
รูปถ่ายขนาด 2 
นิว้จ านวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสารท่ี
หน่วยงานหรือ
องค์กรตา่งๆออก
ให้เพ่ือรับรอง
ความประพฤติ
หรือการท า
คณุประโยชน์
ให้กบัสงัคม (ถ้า
มี) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน/ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
พยานท่ีให้การ
รับรองบคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมกระทรวงศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดัศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567  
2) 
 
3) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกาจ.ปทมุธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่ายาง 
888 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 
โทรศพัท์ 032-463000-2ตอ่ 117 
www.thayang-phet.go.th 

 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิสญัชาติ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ.2551 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 
วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูม่ือบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย อริญชญา ผลศรัทธา  
อนุมัติโดย นฤมล กิจพ่วงสวุรรณ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 

http://www.thayang-phet.go.th/

