
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่

พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยากระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

คณุสมบตั ิ

บคุคลทีจ่ะยืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทยมอีายตุัง้แต ่15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปกรณีอายตุ า่กวา่ 15 ปีใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองยืน่

ค าขอแทนสามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ 

1. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวนัที ่14 กมุภาพันธ ์2515 โดยมพี่อและแมเ่ป็นคนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศ

ไทยเป็นการชัว่คราวหรอืไดรั้บผอ่นผันใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพเิศษหรอืเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย  

2. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยตัง้แตว่นัที ่14 ธันวาคม 2515 ถงึวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2535 โดยมพี่อและแมเ่ป็นคนตา่ง

ดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรอืไดรั้บผอ่นผันใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพเิศษหรอืเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมชิอบ

ดว้ยกฎหมาย 

3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ที ่1 หรอืกลุม่ที ่2 ทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวนัที ่28กมุภาพันธ ์2551 บคุคลกลุม่นีต้อ้งมพี่อหรอืแม่

คนใดคนหนึง่หรอืทัง้สองคนเป็นผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยและถกูถอนสญัชาตติามปว .337 จงึเป็นสาเหตทุ าใหผู้ท้ีเ่ป็นบตุรไมไ่ดรั้บ

สญัชาตไิทย 

 

เงือ่นไข 

1)เป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยตดิตอ่กนัโดยมหีลกัฐานการทะเบยีนราษฎร  

2) เป็นผูม้คีวามประพฤตดิหีรอืท าคณุประโยชนใ์หแ้กส่งัคมหรอืประเทศไทย  

 

หมายเหตุ 

1) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับตัง้แตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บ.

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ.2558 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลบา้นต ๊า/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :132 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูย้ืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทยตามแบบค าขอลงรายการ

สญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามม.23 พรอ้มดว้ยเอกสาร
หลกัฐาน 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐานและการ
มชีือ่และรายการบคุคลฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 89 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

สอบสวนผูย้ืน่ค าขอและพยานบคุคลผูน่้าเชือ่ถอืเพือ่ใหก้าร

รับรองคณุสมบตัติามกฎหมายของผูย้ืน่ค าขอรวบรวมเอกสาร
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายอ าเภอ/

ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 

นายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) พจิารณาอนุมัติ
หรอืไมอ่นุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

15 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 
 

4) การพจิารณา 
-กรณีทีม่คี าสัง่อนุญาตนายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีน

กลางตรวจสอบเพือ่ก าหนดเลขประจ าตวัประชาชนและแจง้ผล
การพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบเป็นหนังสอื 

-กรณีทีม่คี าสัง่ไมอ่นุญาตใหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย  
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

5) การพจิารณา 

ส านักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐานเอกสารผลการพจิารณา
อนุมัตขิองนายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขตและด าเนนิการก าหนด

เลขประจ าตวัประชาชนใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -) 

15 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

6) การพจิารณา 

- ส านักทะเบยีนกลางแจง้ผลการก าหนดเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ผูย้ืน่ค าขอเพือ่

เพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้น (ท.ร.14) 
 

(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สตูบิตัรหรอืหนงัสอืรบัรองการเกดิ (ท.ร.20/1) หรอืหนงัสอืรบัรอง
สถานทีเ่กดิของผูข้อลงรายการสญัชาตไิทย  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ทะเบยีนบา้น (ท.ร.14หรอืท.ร.13) ทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38 

ท.ร.38/1 ท.ร.38 กหรอืท.ร.38 ข) หรอืทะเบยีนประวตัปิระเภท
ตา่งๆในกรณีทีเ่คยไดร้บัการจดัท าทะเบยีนประวตั ิ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานแสดงวา่พอ่หรอืแมเ่ป็นผูเ้กดิในประเทศไทย (กรณีผูย้ ืน่
ค าขอเกดิระหวา่ง 26 กมุภาพนัธ ์2535- ถงึวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์

2551 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

รูปถา่ยขนาด 2 นิว้จ านวน 1 รูป 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

5) บตัรประจ าตวัคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย(ถา้ม)ี กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

6) 
 

ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว    (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

7) 

 

เอกสารทีห่นว่ยงานหรอืองคก์รตา่งๆออกใหเ้พือ่รบัรองความ

ประพฤตหิรอืการท าคณุประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

8) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพยานทีใ่ห้

การรบัรองบุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
(หมายเหต:ุ (1.ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.bantamlocal.go.th) 

2.ทางโทรศพัท ์(0-5488-8345,0-5488-8346) 

3.ทางไปรษณีย ์(5 หมูท่ี ่11 ต.บา้นต ๊าอ.เมอืงจ.พะเยา 56000) 
4.รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
5.ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของเทศบาลต าบลบา้นต ๊า ) 
)) 

2) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวงศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหต:ุ (โทร 1567)) 

3) ส านักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง 59 หมู1่1 ถ.ล าลกูกาคลอง 9 ต.บงึทองหลางอ.ล าลกูกาจ.ปทมุธาน ี

12150 

(หมายเหต:ุ ( โทร 1548 (สายดว่น)  http://www.bora.dopa.go.th)) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) 

พ.ศ.2551 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 

2551 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองส านักบรหิารการทะเบยีน  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)พ.ร.บ. สญัชาต(ิฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 284 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 659 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 73 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบั

ที ่4) พ.ศ. 2551 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


