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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนตำมมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :   เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
กระทรวง  :   กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ช่ือกระบวนงำน:การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญตัิสัญชาติ (ฉบบัที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกับริหารการทะเบียน 
๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตัิ  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
๑) พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๐   วนั 
๙. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน   ๒๘๔  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๖๕๙  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๗๓  
๑๐. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา ๒๓ 

แห่งพระราชบญัญตัิสัญชาติ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘ ๑๕:๑๔  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
๑) สถานทีใ่ห้บริการส านกัทะเบียนอ าเภอ(แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบันหรือได้จัดท าทะเบยีนประวัติ)/

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:

๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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๒) สถานทีใ่ห้บริการส านกัทะเบียนท้องถ่ินส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาด
เจ้าส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศัพท์ :  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ (แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนา
ในปัจจุบันหรือได้จัดท าทะเบียนประวัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ   หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
คุณสมบตั ิ
           บุคคลที่จะย่ืนค าขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายตุั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกรณีอายตุ ่ากว่า ๑๕ ปีให้บิดามารดา
หรือผูป้กครองย่ืนค าขอแทนสามารถแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 
๑. เป็นกลุ่มบคุคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวนัที ่๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๑๕ โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างดา้วที่เขา้มาอยูใ่น 
     ประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรือไดรั้บผ่อนผนัให้อยูไ่ดเ้ป็นกรณีพิเศษหรือเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมิชอบดว้ย 
     กฎหมาย 
๒. เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วนัที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๑๕ ถึงวนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕ โดยมีพ่อและ
แม่ 
     เป็นคนต่างดา้วที่เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรือไดรั้บผ่อนผนัให้อยูไ่ดเ้ป็นกรณีพิเศษหรือเขา้มาอยูใ่น 
     ประเทศไทยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
๓. กลุ่มบุตรของบุคคลกลุ่มที่ ๑ หรือกลุม่ที่ ๒ ทีเ่กิดในประเทศไทยก่อนวนัที่ ๒๘กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ บุคคลกลุ่มน้ีตอ้งม ี
    พ่อหรือแม่คนใดคนหน่ึงหรือทั้งสองคนเป็นผูท้ี่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตามปว.๓๓๗ จึงเป็นสาเหตุท า   
    ให้ผูท้ี่เป็นบุตรไม่ไดรั้บสัญชาติไทย 
 
เงื่อนไข 
๑)เป็นผูท้ี่อาศยัอยูใ่นประเทศไทยติดต่อกนัโดยมีหลกัฐานการทะเบียนราษฎร 
๒) เป็นผูม้ีความประพฤติดีหรือท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย 
 
หมายเหตุ 
๑) กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจา้หนา้ที่จะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที่ย่ืนเพ่ิมเติมโดยผูย่ื้นค าขอจะตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทึกดงักล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย่ื้นค าขอละทิ้ง
ค าขอโดยเจา้หนา้ที่และผูย่ื้นค าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าวและจะมอบส าเนาบนัทึกความ
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บกพร่องดงักล่าวให้ผูย่ื้นค าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
๒) เจา้หนา้ที่จะแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย่ื้นค าขอทราบภายใน ๗ วนันบัตั้งแต่วนัพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา ๑๐ แห่ง
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๑) ผูย่ื้นค าขอลงรายการ
สัญชาติไทยตามแบบค าขอ
ลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบา้นตามม.๒๓ 

พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน 
๒) ตรวจสอบความ
ครบถว้นถูกตอ้งของ
เอกสารหลกัฐานและการมี
ช่ือและรายการบุคคล
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร 
 

๑ วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 

๒) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผูย่ื้นค าขอและ
พยานบุคคลผูน่้าเช่ือถือ
เพื่อให้การรับรองคุณสมบตัิ
ตามกฎหมายของผูย่ื้นค าขอ
รวบรวมเอกสารหลกัฐานที่
เก่ียวขอ้งพร้อมความเห็น
เสนอให้นายอ าเภอ/
ผูอ้  านวยการเขต (แลว้แต่
กรณี) พิจารณา 
 

๘๙ วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 

๓) 
การพิจารณา 
 

นายอ าเภอ/ผูอ้  านวยการเขต 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณา
อนุมตัิหรือไม่อนุมตั ิ

๑๕ วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

๔) 

การพิจารณา 
 

-กรณีที่มีค าส่ังอนุญาตนาย
ทะเบียนส่งเร่ืองให้ส านกั
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
ก าหนดเลขประจ าตวั
ประชาชนและแจง้ผลการ
พิจารณาให้ผูย่ื้นค าขอทราบ
เป็นหนงัสือ 
-กรณีที่มีค าส่ังไมอ่นุญาตให้
แจง้เหตุผลดงักล่าวดว้ย 
 

๕ วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

- 

๕) 

การพิจารณา 
 

ส านกัทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมตัิของ
นายอ าเภอ/ผูอ้  านวยการเขต
และด าเนินการก าหนดเลข
ประจ าตวัประชาชนให้แก่ผู ้
ย่ืนค าขอ 
 

๑๕ วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

๖) 

การพิจารณา 
 

- ส านกัทะเบียนกลางแจง้
ผลการก าหนดเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
- ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนทอ้งถิ่นแจง้ผู ้
ย่ืนค าขอเพ่ือเพ่ิมช่ือเขา้ใน
ทะเบียนบา้น (ท.ร.๑๔) 
 
 

๗ วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑๓๒ วนั 
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๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๑) 

สติูบตัรหรือ
หนงัสือรบัรอง
การเกิด (ท.ร.
๒๐/๑) หรือ
หนงัสือรบัรอง
สถานท่ีเกิดของผู้
ขอลงรายการ
สญัชาติไทย 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบบั (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

๒) 

ทะเบียนบา้น 
(ท.ร.๑๔หรือท.ร.
๑๓) ทะเบียน
ประวติั (ท.ร.๓๘ 
ท.ร.๓๘/๑ ท.ร.
๓๘ กหรือท.ร.
๓๘ ข) หรือ
ทะเบียนประวติั
ประเภทต่างๆใน
กรณีท่ีเคยไดร้บั
การจดัท า
ทะเบียนประวติั 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบบั (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

๓) 
บตัรประจ าตวัคน
ซึ่งไม่มีสญัชาติ
ไทย(ถา้มี) 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบบั (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๔) 
ใบส าคญั
ประจ าตวัคนต่าง
ดา้ว    (ถา้มี) 

กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

๑ ๑ ฉบบั (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๑) 

หลกัฐานแสดงว่า
พ่อหรือแม่เป็นผู้
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผูย้ื่น
ค าขอเกิด
ระหว่าง ๒๖ 
กุมภาพนัธ ์
๒๕๓๕- ถึงวนัท่ี 
๒๗ กุมภาพนัธ ์
๒๕๕๑ 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบบั (รบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

๒) 
รูปถ่ายขนาด ๒ 
นิว้จ านวน ๑ รูป 

- ๑ ๐ ฉบบั - 

๓) 

เอกสารท่ี
หน่วยงานหรือ
องคก์รต่างๆออก
ใหเ้พื่อรบัรอง
ความประพฤติ
หรือการท า
คณุประโยชน์
ใหก้บัสงัคม (ถา้
มี) 

- ๑ ๑ ฉบบั - 

๔) ส าเนาทะเบียน กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบบั (รบัรองส าเนา
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

บา้น/ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
พยานท่ีใหก้าร
รบัรองบุคคล 

ถกูตอ้ง) 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 
๑) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม  ๐  บาท 
หมำยเหตุ - 
 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
๑) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 

หมายเหตุ(โทร ๑๕๖๗) 
๒) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ๕๙ หมู่๑๑ ถ.ล าลูกกาคลอง ๙ ต.บึงทองหลาง

อ.ล าลูกกาจ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ 

หมายเหตุ( โทร ๑๕๔๘ (สายด่วน)  http://www.bora.dopa.go.th) 
๓)   ช่องทำงร้องเรียน   ส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาดเจา้ส าราญ   
        อ  าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศพัท ์:  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ 
๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

 
๑๙. หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 

๑) แบบค าขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบา้นตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญตัิสัญชาติ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
- 
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- 

วันที่พิมพ์ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดท ำโดย สิริกร    ภคพงศพ์นัธ์      
เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 

อนุมัติโดย บุญยอด  มาคลา้ย   
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 


