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คูมือสําหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2551

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 284
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 659
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 73

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 22:46การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน
บานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลชองลม

11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลชองลม

(ตั้งอยูบริเวณชั้น 1 ท่ีวาการอําเภอลานกระบือ) โทรศัพท 0 5576 9614
(แหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบันหรือไดจัดทําทะเบียนประวัติ)
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ -

2) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนอําเภอ (แหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบันหรือไดจัดทําทะเบียนประวัติ)
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ –
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12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติ

บุคคลท่ีจะยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณข้ึนไป กรณีอายุต่ํากวา 15 ป ใหบิดา มารดา
หรือผูปกครองยื่นคําขอแทน สามารถแบงเปน 3 กลุม

1. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2515 โดยมีพอและแมเปนคนตางดาวท่ีเขามาอยู
ในประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษ หรือ เขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวย
กฎหมาย

2. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2535 โดยมีพอ
และแมเปนคนตางดาวท่ีเขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว หรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษ หรือ เขามาอยู
ในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย

3. กลุมบุตรของบุคคลกลุมท่ี 1 หรือกลุมท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 28กุมภาพันธ 2551 บุคคลกลุมนี้
ตองมีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนเปนผูท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 จึงเปนสาเหตุทําให
ผูท่ีเปนบุตรไมไดรับสัญชาติไทย

เง่ือนไข
1) เปนผูท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร
2) เปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคม หรือประเทศไทย

หมายเหุต
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได

เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิง
คําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรอง
ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

2) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 1) ผูยื่นคําขอลงรายการสัญชาติ
ไทย ตามแบบคําขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม
ม.23 พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
2) ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
ของเอกสารหลักฐาน และการมีชื่อ
และรายการบุคคลฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร

1 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-



3/6

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2) การพิจารณา สอบสวนผูยื่นคําขอและพยาน
บุคคลผูนาเชื่อถือ เพ่ือใหการ
รับรองคุณสมบัติตามกฎหมายของ
ผูยื่นคําขอ รวบรวมเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของพรอม
ความเห็นเสนอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต (แลวแตกรณี)
พิจารณา

89 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-

3) การพิจารณา นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
(แลวแตกรณี) พิจารณาอนุมัติ
หรือไมอนุมัติ

15 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-

4) การพิจารณา -กรณีท่ีมีคําสั่งอนุญาต นาย
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานักทะเบียน
กลางตรวจสอบ เพ่ือกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชน และแจงผล
การพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
เปนหนังสือ
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุญาต ใหแจง
เหตุผลดังกลาวดวย

5 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-

5) การพิจารณา สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบ
หลักฐาน เอกสาร ผลการพิจารณา
อนุมัติของนายอําเภอ/ผูอํานวยการ
เขต และดําเนินการกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชนใหแกผูยื่น
คําขอ

15 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-

6) การพิจารณา - สํานักทะเบียนกลาง แจงผลการ
กําหนดเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ินแจงผูยื่นคําขอ
เพ่ือเพ่ิมชื่อเขาในทะเบียนบาน
(ท.ร.14)

7 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 132 วัน
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14.งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) สูติบัตร หรือ
หนังสือรับรอง
การเกิด
(ท.ร.20/1) หรือ
หนังสือรับรอง
สถานท่ีเกิดของ
ผูขอลงรายการ
สัญชาติไทย

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) ทะเบียนบาน
(ท.ร.14
หรือท.ร.13)
ทะเบียนประวัติ
(ท.ร.38
ท.ร.38/1
ท.ร.38 ก หรือ
ท.ร.38 ข) หรือ
ทะเบียนประวัติ
ประเภทตาง ๆ
ในกรณีท่ีเคย
ไดรับการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

3) บัตรประจําตัวคน
ซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทย(ถามี)

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

4) ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว (ถามี)

กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล

1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) หลักฐานแสดงวา
พอหรือแมเปน
ผูเกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผูยื่น
คําขอ เกิด
ระหวาง 26
กุมภาพันธ
2535- ถึงวันท่ี
27 กุมภาพันธ
2551

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) รูปถายขนาด 2
นิ้ว จํานวน 1 รูป

- 1 0 ฉบับ -

3) เอกสารท่ี
หนวยงานหรือ
องคกรตางๆ ออก
ใหเพ่ือรับรอง
ความประพฤติ
หรือการทํา
คุณประโยชน
ใหกับสังคม
(ถามี)

- 1 1 ฉบับ -

4) สําเนาทะเบียน
บาน/สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
พยานท่ีใหการ
รับรองบุคคล

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

16.คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
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17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 หรือทางเว็บไซต www.chonglom.go.th
หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
หมายเหตุ -

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ (โทร 1567)

3) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู11 ถ.ลําลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
หมายเหตุ ( โทร 1548 (สายดวน)  http://www.bora.dopa.go.th)

4) ชองทางการรองเรียน 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)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4)

พ.ศ.2551

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 21/07/2558
สถานะ เผยแพรบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม
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