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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาตไิทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาต ิ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัท่ี 

4) พ.ศ. 2551 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 284  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 659  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 73  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัิ
สญัชาต ิ(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 หรือ

เว็บไซต์ www.phajuk.com/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 



2/8 
 

คณุสมบตัิ 
บคุคลท่ีจะย่ืนค าขอลงรายการสญัชาตไิทยมีอายตุัง้แต ่15 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปกรณีอายตุ ่ากวา่ 15 ปีให้บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองย่ืนค าขอแทนสามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ 
1. เป็นกลุม่บคุคลท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2515 โดยมีพอ่และแมเ่ป็นคนตา่งด้าวท่ีเข้ามาอยูใ่น
ประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรือได้รับผอ่นผนัให้อยูไ่ด้เป็นกรณีพิเศษหรือเข้ามาอยูใ่นประเทศไทยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
2. เป็นกลุม่บคุคลท่ีเกิดในประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม 2515 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2535 โดยมีพอ่และแมเ่ป็น
คนตา่งด้าวท่ีเข้ามาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรือได้รับผอ่นผนัให้อยูไ่ด้เป็นกรณีพิเศษหรือเข้ามาอยูใ่นประเทศ
ไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ท่ี 1 หรือกลุม่ท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 28กมุภาพนัธ์ 2551 บคุคลกลุม่นีต้้องมีพอ่
หรือแมค่นใดคนหนึง่หรือทัง้สองคนเป็นผู้ ท่ีเกิดในประเทศไทยและถกูถอนสญัชาตติามปว .337 จงึเป็นสาเหตทุ าให้ผู้ ท่ี
เป็นบตุรไมไ่ด้รับสญัชาตไิทย 
 
เง่ือนไข 
1)เป็นผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตดิตอ่กนัโดยมีหลกัฐานการทะเบียนราษฎร  
2) เป็นผู้ มีความประพฤตดีิหรือท าคณุประโยชน์ให้แก่สงัคมหรือประเทศไทย  
 
หมายเหตุ 
1) กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละ
ทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความ
บกพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน  
2) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ .ศ.2558 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ ย่ืนค าขอลงรายการ
สญัชาตไิทยตามแบบค าขอ
ลงรายการสญัชาตไิทยใน
ทะเบียนบ้านตามม.23 
พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถ้วน
ถกูต้องของเอกสาร
หลกัฐานและการมีช่ือและ
รายการบคุคลฐานข้อมลู
ทะเบียนราษฎร 
 

1 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผู้ ย่ืนค าขอและ
พยานบคุคลผู้นา่เช่ือถือ
เพ่ือให้การรับรองคณุสมบตัิ
ตามกฎหมายของผู้ ย่ืนค า
ขอรวบรวมเอกสารหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวข้องพร้อมความเห็น
เสนอให้นายอ าเภอ/
ผู้อ านวยการเขต (แล้วแต่
กรณี) พิจารณา 
 

89 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการ
เขต (แล้วแตก่รณี) 
พิจารณาอนมุตัหิรือไม่
อนมุตัิ 
 

15 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

4) 
การพิจารณา 
 

-กรณีท่ีมีค าสัง่อนญุาตนาย
ทะเบียนสง่เร่ืองให้ส านกั
ทะเบียนกลางตรวจสอบ

5 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 



4/8 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เพ่ือก าหนดเลขประจ าตวั
ประชาชนและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบเป็นหนงัสือ 
-กรณีท่ีมีค าสัง่ไมอ่นญุาต
ให้แจ้งเหตผุลดงักลา่วด้วย 
 

5) 

การพิจารณา 
 

ส านกัทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนมุตัขิอง
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการ
เขตและด าเนินการก าหนด
เลขประจ าตวัประชาชน
ให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอ 
 

15 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

- ส านกัทะเบียนกลางแจ้ง
ผลการก าหนดเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
- ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนท้องถ่ินแจ้งผู้
ย่ืนค าขอเพ่ือเพิ่มช่ือเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
 
 

7 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 132 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สตูบิตัรหรือ
หนงัสือรับรอง
การเกิด 
(ท.ร.20/1) หรือ
หนงัสือรับรอง
สถานท่ีเกิดของผู้
ขอลงรายการ
สญัชาตไิทย 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.14
หรือท.ร.13) 
ทะเบียนประวตั ิ
(ท.ร.38 ท.ร.38/1 
ท.ร.38 
กหรือท.ร.38 ข) 
หรือทะเบียน
ประวตัปิระเภท
ตา่งๆในกรณีท่ี
เคยได้รับการ
จดัท าทะเบียน
ประวตัิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

3) 
บตัรประจ าตวัคน
ซึง่ไมมี่สญัชาติ
ไทย(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

4) 
ใบส าคญั
ประจ าตวัคนตา่ง
ด้าว    (ถ้ามี) 

กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดงวา่
พอ่หรือแมเ่ป็นผู้
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผู้ ย่ืน
ค าขอเกิด
ระหวา่ง 26 
กมุภาพนัธ์ 
2535- ถึงวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 
2551 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 
รูปถ่ายขนาด 2 
นิว้จ านวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสารท่ี
หนว่ยงานหรือ
องค์กรตา่งๆออก
ให้เพ่ือรับรอง
ความประพฤติ
หรือการท า
คณุประโยชน์
ให้กบัสงัคม (ถ้า
มี) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน/ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
พยานท่ีให้การ
รับรองบคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่สอบถาม 

หมายเหตุ(เทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 หรือเว็บไซต์ 
www.phajuk.com) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัท่ี 4) 

พ.ศ.2551 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 
สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมือง

อตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์สถ .มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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