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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  284  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  659  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด  73  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่ง

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการส านักทะเบียนอ าเภอ(แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบันหรือได้จัดท าทะเบียนประวัติ)/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-9119 ) 

2) สถานที่ให้บริการส านักทะเบียนท้องถิ่น (แห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบันหรือได้จัดท าทะเบียนประวัติ)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5332-9476, 0-5332-9251-2 ต่อ 133) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
คุณสมบัติ 
บุคคลที่จะยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต่ ากว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองยื่นค าขอแทน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
1. เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515 โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
2. เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีพ่อและแม่
เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่
ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3.กลุ่มบุตรของบุคคลกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2551 บุคคลกลุ่มนี้ต้องมี
พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 จึงเป็นสาเหตุท า
ให้ผู้ที่เป็นบุตรไม่ได้รับสัญชาติไทย 
เงื่อนไข 
1)เป็นผู้ทีอ่าศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
2) เป็นผู้มีความประพฤติดี หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือประเทศไทย 
หมายเหตุ 
1) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอ
ละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
2) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 
แห่ง พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ยื่นค าขอลงรายการ
สัญชาติไทย ตามแบบค าขอ
ลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบ้านตาม ม.23 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
และการมีชื่อและรายการ
บุคคลฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร 

1 วัน เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผู้ยื่นค าขอและ
พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ 
เพ่ือให้การรับรองคุณสมบัติ
ตามกฎหมายของผู้ยื่นค าขอ 
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องพร้อมความเห็น
เสนอให้นายอ าเภอ/
ผู้อ านวยการเขต (แล้วแต่
กรณี) พิจารณา 
 

89 วัน เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
 

15 วัน เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

ส านักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต 
และด าเนินการก าหนดเลข
ประจ าตัวประชาชนให้แก่ผู้
ยื่นค าขอ 
 

5 วัน เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

- ส านักทะเบียนกลาง แจ้ง
ผลการก าหนดเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
- ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้
ยื่นค าขอ เพื่อเพ่ิมชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 

15 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 
การพิจารณา 
 

 7 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 132 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตร หรือ หนังสือ
รับรองการเกิด 
(ท.ร.20/1) หรือ 
หนังสือรับรองสถานที่
เกิดของผู้ขอลงรายการ
สัญชาติไทย 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14
หรือท.ร.13) ทะเบียน
ประวัติ (ท.ร.38 
ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก 
หรือ ท.ร.38 ข) หรือ
ทะเบียนประวัติ
ประเภทต่าง ๆ ในกรณี
ที่เคยได้รับการจัดท า
ทะเบียนประวัติ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3) 
บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

4) 
ใบส าคัญประจ าตัวคน
ต่างด้าว    (ถ้ามี) 

กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล 

1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดงว่า
พ่อหรือแม่เป็นผู้
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผู้ยื่นค า
ขอ เกิดระหว่าง 
26 กุมภาพันธ์ 
2535- ถึงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 
2551 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 
รูปถ่ายขนาด 2 
นิ้ว จ านวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

เอกสารที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ออก
ให้เพ่ือรับรอง
ความประพฤติ
หรือการท า
คุณประโยชน์
ให้กับสังคม (ถ้า
มี) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน/ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
พยานที่ให้การ
รับรองบุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ – 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 
2) ช่องทางการร้องเรียนส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู่11 ถ.ล าลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.

ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
หมายเหตุ( โทร 1548 (สายด่วน)  http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.suthep.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (0-5332-9251-2)  
3. ทาง ไปรษณีย์ (98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50200)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ (โทร. 0-5332-9251-2) 
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง  
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ)) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2551 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย

ส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 


