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คูมือสําหรับประชาชน : การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

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

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

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  284  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 659  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 73  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 26/08/2015 15:17 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน

บานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนอําเภอ (แหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบันหรือไดจัดทําทะเบียนประวัติ)/

ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัดกาญจนบุรี๗๑๑๖๐หมายเลข
โทรศัพท๐๓๔-๕๘๑๐๐๘/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
00:00 - 00:00 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
คุณสมบัติ 
บุคคลท่ีจะยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณข้ึนไปกรณีอายุต่ํากวา 15 ปใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองยื่นคําขอแทนสามารถแบงเปน 3 กลุม 
1. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2515 โดยมีพอและแมเปนคนตางดาวท่ีเขามาอยูใน
ประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
2. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2535 โดยมีพอและแมเปน
คนตางดาวท่ีเขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทย
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
3.กลุมบุตรของบุคคลกลุมท่ี 1 หรือกลุมท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี 28กุมภาพันธ 2551 บุคคลกลุมนี้ตองมีพอ
หรือแมคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนเปนผูท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตามปว .337 จึงเปนสาเหตุทําใหผูท่ีเปน
บุตรไมไดรับสัญชาติไทย 
เง่ือนไข 
1)เปนผูท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
2) เปนผูมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย  
หมายเหุต 
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ /
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
2) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ.2558 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูยื่นคําขอลงรายการ
สัญชาติไทยตามแบบคําขอ
ลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบานตามม.23 
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
และการมีชื่อและรายการ
บุคคลฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร 
 

1 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูยื่นคําขอและ
พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ
เพ่ือใหการรับรองคุณสมบัติ
ตามกฎหมายของผูยื่นคําขอ
รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวของพรอมความเห็น
เสนอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต (แลวแต
กรณี) พิจารณา 
 

89 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต 
(แลวแตกรณี) พิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติ 
 

15 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุญาตนาย
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพ่ือ
กําหนดเลขประจําตัว
ประชาชนและแจงผลการ
พิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
เปนหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุญาตให
แจงเหตุผลดังกลาวดวย 
 

5 วัน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

สํานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
และดําเนินการกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชนใหแกผู
ยื่นคําขอ 
 

15 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

- สํานักทะเบียนกลางแจงผล
การกําหนดเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 
- สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ินแจงผู

7 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ยื่นคําขอเพ่ือเพ่ิมชื่อเขาใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14) 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 132 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตรหรือ
หนังสือรับรอง
การเกิด 
(ท.ร.20/1) หรือ
หนังสือรับรอง
สถานท่ีเกิดของผู
ขอลงรายการ
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 
กหรือท.ร.38 ข) 
หรือทะเบียน
ประวัติประเภท
ตางๆในกรณีท่ี
เคยไดรับการ
จัดทําทะเบียน
ประวัติ 
 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 
บัตรประจําตัวคน
ซ่ึงไมมีสัญชาติ
ไทย(ถามี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

4) 
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว    (ถามี) 

กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 

1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดงวา
พอหรือแมเปนผู
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผูยื่นคํา
ขอเกิดระหวาง 
26 กุมภาพันธ 
2535- ถึงวันท่ี 
27 กุมภาพันธ 
2551 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) 
รูปถายขนาด 2 
นิ้วจํานวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

เอกสารท่ี
หนวยงานหรือ
องคกรตางๆออก
ใหเพ่ือรับรอง
ความประพฤติ
หรือการทํา
คุณประโยชน
ใหกับสังคม (ถา
มี) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

สําเนาทะเบียน
บาน/สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
พยานท่ีใหการ
รับรองบุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 
2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู11 ถ.ลําลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลางอ.

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

3) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลตําบลหนองรีเลขท่ี๑๑๑หมูท่ี๒ตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัด
กาญจนบุรี๗๑๒๒๐หมายเลขโทรศัพท๐๓๔-๖๔๖๑๖๕ 
หมายเหตุ- 

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

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

พ.ศ.2551 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 


