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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 284
จานวนคาขอที่มากที่สุด 659
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 73
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 20:38
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักทะเบียนอาเภอ(แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลาเนาในปัจจุบันหรือได้จัดทาทะเบียนประวัติ)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ สานักทะเบียนท้องถิ่น (แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลาเนาในปัจจุบันหรือได้จัดทาทะเบียน
ประวัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติ
บุคคลที่จะยื่นคาขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต่ากว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองยื่นคาขอแทน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515 โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
2. เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีพ่อและแม่เป็น
คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว หรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3.กลุ่มบุตรของบุคคลกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2551 บุคคลกลุ่มนี้ต้องมีพ่อ
หรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 จึงเป็นสาเหตุทาให้ผู้ที่
เป็นบุตรไม่ได้รับสัญชาติไทย
เงื่อนไข
1)เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร
2) เป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือประเทศไทย
หมายเหุต
1) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละ
ทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ผู้ยื่นคาขอลงรายการ
1 วัน
สัญชาติไทย ตามแบบคา
ขอลงรายการสัญชาติไทย
ในทะเบียนบ้านตาม ม.23
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
2) ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน และการมีชื่อและ
รายการบุคคลฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร

การพิจารณา

สอบสวนผู้ยื่นคาขอและ
89 วัน
พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
เพื่อให้การรับรองคุณสมบัติ
ตามกฎหมายของผู้ยื่นคา
ขอ รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อม
ความเห็นเสนอให้
นายอาเภอ/ผู้อานวยการ
เขต (แล้วแต่กรณี)
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายอาเภอ/ผู้อานวยการ
เขต (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาอนุมัติหรือไม่
อนุมัติ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

15 วัน

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การพิจารณา

-กรณีที่มีคาสั่งอนุญาต นาย 5 วัน
ทะเบียนส่งเรื่องให้สานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อกาหนดเลขประจาตัว
ประชาชน และแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบเป็นหนังสือ
-กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาต
ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย

การพิจารณา

สานักทะเบียนกลาง
15 วัน
ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายอาเภอ/ผู้อานวยการ
เขต และดาเนินการกาหนด
เลขประจาตัวประชาชน
ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ

สานักบริหารการ ทะเบียน

การพิจารณา

- สานักทะเบียนกลาง แจ้ง 7 วัน
ผลการกาหนดเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน
- สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้
ยื่นคาขอ เพื่อเพิ่มชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)

สานักบริหารการ ทะเบียน

4)

5)

6)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 132 วัน

-
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูติบัตร หรือ
กรมการปกครอง 1
หนังสือรับรอง
การเกิด
(ท.ร.20/1) หรือ
1)
หนังสือรับรอง
สถานที่เกิดของผู้
ขอลงรายการ
สัญชาติไทย
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง 1
(ท.ร.14
หรือท.ร.13)
ทะเบียนประวัติ
(ท.ร.38 ท.ร.38/1
ท.ร.38 ก หรือ
2)
ท.ร.38 ข) หรือ
ทะเบียนประวัติ
ประเภทต่าง ๆ
ในกรณีที่เคย
ได้รับการจัดทา
ทะเบียนประวัติ
บัตรประจาตัวคน กรมการปกครอง 1
3) ซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย(ถ้ามี)
4) ใบสาคัญ
กองบัญชาการ
1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประจาตัวคนต่าง ตารวจนครบาล
ด้าว (ถ้ามี)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานแสดงว่า
พ่อหรือแม่เป็นผู้
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผู้ยื่น
คาขอ เกิด
ระหว่าง 26
กุมภาพันธ์
2535- ถึงวันที่
27 กุมภาพันธ์
2551
รูปถ่ายขนาด 2
นิ้ว จานวน 1 รูป
เอกสารที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ
ออกให้เพื่อ
รับรองความ
ประพฤติหรือการ
ทาคุณประโยชน์
ให้กับสังคม (ถ้า
มี)
สาเนาทะเบียน
บ้าน/สาเนาบัตร

กรมการปกครอง

1

-

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประจาตัว
ประชาชนของ
พยานที่ให้การ
รับรองบุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ (โทร 1567)
2) ช่องทางการร้องเรียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู่11 ถ.ลาลูกกาคลอง 9 ต.บึง
ทองหลาง อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
หมายเหตุ ( โทร 1548 (สายด่วน) http://www.bora.dopa.go.th)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551
-

19. หมายเหตุ
-

8/8

วันที่พิมพ์
สถานะ

19/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

