
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนตำมมำตรำ 23 แห่ง

พระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

คุณสมบัติ 

บุคคลท่ีจะยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต่ ากว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ยื่นค าขอแทน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1. เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2515 โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศ

ไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

2. เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่าง

ด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว หรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย 

3.กลุ่มบุตรของบุคคลกลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่มท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวันท่ี 28กุมภาพันธ์ 2551 บุคคลกลุ่มนี้ต้องมีพ่อหรือแม่

คนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนเป็นผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้ท่ีเป็นบุตรไม่ได้รับ

สัญชาติไทย 

 

เงื่อนไข 

1)เป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร 

2) เป็นผู้มีความประพฤติดี หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือประเทศไทย 

 

หมายเหุต 

1) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะ

จัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น

ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ

มอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

2) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

ส านักทะเบียนอ าเภอ(แห่งท้องท่ีท่ีผู้นั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบันหรือ
ได้จัดท าทะเบียนประวัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น (แห่งท้องท่ีท่ีผู้นั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบัน
หรือได้จัดท าทะเบียนประวัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 132 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ผู้ยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทย ตามแบบค าขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตาม ม.23 พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐาน 

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และการ

มีชื่อและรายการบุคคลฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
(หมายเหตุ: -)  

2) กำรพิจำรณำ 
สอบสวนผู้ยื่นค าขอและพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ เพื่อให้การ

รับรองคุณสมบัติตามกฎหมายของผู้ยื่นค าขอ รวบรวมเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมความเห็นเสนอให้นายอ าเภอ/
ผู้อ านวยการเขต (แล้วแต่กรณี) พิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

89 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติ

หรือไม่อนุมัติ 
(หมายเหตุ: -)  

15 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

4) กำรพิจำรณำ 

-กรณีที่มีค าส่ังอนุญาต นายทะเบียนส่งเรื่องให้ส านักทะเบียน
กลางตรวจสอบ เพื่อก าหนดเลขประจ าตัวประชาชน และแจ้งผล

การพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
-กรณีที่มีค าส่ังไม่อนุญาต ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 

(หมายเหตุ: -)  

5 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 

5) กำรพิจำรณำ 
ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ผลการพิจารณา

อนุมัติของนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต และด าเนินการก าหนด
เลขประจ าตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

(หมายเหตุ: -)  

15 วัน ส านักบริหารการทะเบียน 
 

6) กำรพิจำรณำ 
- ส านักทะเบียนกลาง แจ้งผลการก าหนดเลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นค าขอ 
เพื่อเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 

 
(หมายเหตุ: -)  

7 วัน ส านักบริหารการทะเบียน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองกำรเกิด (ท.ร.20/1) หรือ หนังสือ

รับรองสถำนท่ีเกิดของผู้ขอลงรำยกำรสัญชำติไทย 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ทะเบียนบ้ำน (ท.ร.14หรือท.ร.13) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 

ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข) หรือทะเบียนประวัติประเภท

ต่ำง ๆ ในกรณีท่ีเคยได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลักฐำนแสดงว่ำพ่อหรือแม่เป็นผู้เกิดในประเทศไทย (กรณีผู้ยื่น

ค ำขอ เกิดระหว่ำง 26 กุมภำพันธ์ 2535- ถึงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 
2551 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) รูปถ่ำยขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 1 รูป - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

5) 
 

บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย(ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว    (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

7) 
 

เอกสำรท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ ออกให้เพ่ือรับรองควำม
ประพฤติหรือกำรท ำคุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของพยำนท่ีให้

กำรรับรองบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567))  
2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู1่1 ถ.ล าลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

12150 

(หมายเหตุ: ( โทร 1548 (สายด่วน)  http://www.bora.dopa.go.th))  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2551 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



ชื่อกระบวนงำน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 284 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 659 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 73 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  ส าเนาคู่มือประชาชน 22/08/2015 13:49 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


