
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่

พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

คณุสมบตั ิ

บคุคลทีจ่ะยืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทยมอีายตุัง้แต ่15 ปีบรบิรูณข์ึน้ไป กรณีอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใหบ้ดิา มารดา หรอื

ผูป้กครองยืน่ค าขอแทน สามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ 

1. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวันที ่14 กมุภาพันธ ์2515 โดยมพีอ่และแมเ่ป็นคนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศ

ไทยเป็นการชัว่คราวหรอืไดรั้บผอ่นผันใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพเิศษ หรอื เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

2. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยตัง้แตว่ันที ่14 ธนัวาคม 2515 ถงึวันที ่25 กมุภาพันธ ์2535 โดยมพีอ่และแมเ่ป็นคน

ตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราว หรอืไดรั้บผอ่นผันใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพเิศษ หรอื เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย

โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ที ่1 หรอืกลุม่ที ่2 ทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวันที ่28กมุภาพันธ ์2551 บคุคลกลุม่นี้ตอ้งมพีอ่หรอื

แมค่นใดคนหนึง่หรอืทัง้สองคนเป็นผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยและถกูถอนสญัชาตติาม ปว.337 จงึเป็นสาเหตทุ าใหผู้ท้ีเ่ป็นบตุร

ไมไ่ดรั้บสญัชาตไิทย 

 

เงือ่นไข 

1)เป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยตดิตอ่กนัโดยมหีลกัฐานการทะเบยีนราษฎร 

2) เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีหรอืท าคณุประโยชนใ์หแ้กส่งัคม หรอืประเทศไทย 

 

หมายเหตุ 

1) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ที่

จะจดัท าบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ข

และ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ที่

และผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมว่าง ชอ่งบรกิารที ่1 ทีว่า่
การอ าเภอแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ ( แหง่ทอ้งทีท่ีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาในปัจจบุนัหรอืได ้
จดัท าทะเบยีนประวัต)ิ)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 132 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1) ผูย้ืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทย ตามแบบค าขอลงรายการ
สญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตาม ม.23 พรอ้มดว้ยเอกสาร
หลกัฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน และการ
มชีือ่และรายการบคุคลฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
สอบสวนผูย้ืน่ค าขอและพยานบคุคลผูน่้าเชือ่ถอื เพือ่ใหก้าร
รับรองคณุสมบตัติามกฎหมายของผูย้ืน่ค าขอ รวบรวมเอกสาร
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายอ าเภอ/
ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

89 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 15 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

นายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) พจิารณาอนุมัติ
หรอืไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

อ าเภอแมว่าง จงัหวัด
เชยีงใหม ่

 

4) การพจิารณา 
-กรณีทีม่คี าสัง่อนุญาต นายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีน
กลางตรวจสอบ เพือ่ก าหนดเลขประจ าตวัประชาชน และแจง้ผล
การพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบเป็นหนังสอื 
-กรณีทีม่คี าสัง่ไมอ่นุญาต ใหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

5) การพจิารณา 
ส านักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร ผลการพจิารณา
อนุมัตขิองนายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต และด าเนนิการก าหนด
เลขประจ าตวัประชาชนใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

6) การพจิารณา 
- ส านักทะเบยีนกลาง แจง้ผลการก าหนดเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ผูย้ืน่ค าขอ 
เพือ่เพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้น (ท.ร.14) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สตูบิตัร หรอื หนงัสอืรบัรองการเกดิ (ท.ร.20/1) หรอื หนงัสอื
รบัรองสถานทีเ่กดิของผูข้อลงรายการสญัชาตไิทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบยีนบา้น (ท.ร.14หรอืท.ร.13) ทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38 
ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรอื ท.ร.38 ข) หรอืทะเบยีนประวตัปิระเภท
ตา่ง ๆ ในกรณีทีเ่คยไดร้บัการจดัท าทะเบยีนประวตั ิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานแสดงวา่พอ่หรอืแมเ่ป็นผูเ้กดิในประเทศไทย (กรณีผูย้ ืน่
ค าขอ เกดิระหวา่ง 26 กมุภาพนัธ ์2535- ถงึวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์
2551 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 รปู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจ าตวัคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว    (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

7) 
 

เอกสารทีห่นว่ยงานหรอืองคก์รตา่งๆ ออกใหเ้พือ่รบัรองความ
ประพฤตหิรอืการท าคณุประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

8) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพยานทีใ่ห ้
การรบัรองบคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(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 าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 ตอ่ 31 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้น ตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) 
พ.ศ.2551 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) 

พ.ศ. 2551  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
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 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 284 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 659 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 73 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 20:17 การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้น

ตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่


