
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาตไิทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23  
                              แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2551 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิสญัชาติ  

                          (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ�น (กระบวนงานบริการที�

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที�มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน   284  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 659  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 73  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิ

สญัชาติ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอมที�ว่าการอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย 57340 

โทรศพัท์  053-797129 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (แห่งทอ้งที�ที�ผูน้ ั�นมีภูมิลําเนาในปัจจุบนัหรือไดจ้ดัทําทะเบียนประวติั) 

 
 



12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

คณุสมบตั ิ

บคุคลที�จะยื�นคําขอลงรายการสญัชาติไทยมีอายตุั �งแต ่15 ปีบริบรูณ์ขึ �นไปกรณีอายตุํ�ากวา่ 15 ปีให้บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองยื�นคําขอแทนสามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ 

1. เป็นกลุม่บคุคลที�เกิดในประเทศไทยก่อนวนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2515 โดยมีพ่อและแมเ่ป็นคนตา่งด้าวที�เข้ามาอยูใ่น

ประเทศไทยเป็นการชั�วคราวหรือได้รับผอ่นผนัให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมชิอบด้วย

กฎหมาย 

2. เป็นกลุม่บคุคลที�เกิดในประเทศไทยตั �งแตว่นัที� 14 ธนัวาคม 2515 ถึงวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2535 โดยมีพ่อและแมเ่ป็น

คนตา่งด้าวที�เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั�วคราวหรือได้รับผอ่นผนัให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือเข้ามาอยูใ่นประเทศ

ไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ที� 1 หรือกลุม่ที� 2 ที�เกิดในประเทศไทยก่อนวนัที� 28กมุภาพนัธ์ 2551 บคุคลกลุม่นี �ต้องมีพอ่

หรือแมค่นใดคนหนึ�งหรือทั �งสองคนเป็นผู้ที�เกิดในประเทศไทยและถกูถอนสญัชาติตามปว.337 จึงเป็นสาเหตทํุาให้ผู้ที�

เป็นบตุรไมไ่ด้รับสญัชาติไทย 

 

เงื�อนไข 

1)เป็นผู้ที�อาศยัอยู่ในประเทศไทยติดตอ่กนัโดยมหีลกัฐานการทะเบียนราษฎร 

2) เป็นผู้มคีวามประพฤตดิีหรือทําคณุประโยชน์ให้แก่สงัคมหรือประเทศไทย 

 

หมายเหตุ 

1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้

เจ้าหน้าที�จะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที�ยื�นเพิ�มเติมโดยผู้ ยื�นคําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื�นเอกสารเพิ�มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบนัทึกดงักลา่วมิเช่นนั �นจะถือวา่ผู้ ยื�นคําขอละ

ทิ �งคําขอโดยเจ้าหน้าที�และผู้ ยื�นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทึกดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทึกความ

บกพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยื�นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

2) เจ้าหน้าที�จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัตั �งแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง

พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 
 
 

 
 
 



13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ ยื�นคําขอลงรายการ

สญัชาติไทยตามแบบคําขอ

ลงรายการสญัชาติไทยใน

ทะเบียนบ้านตามม.23 

พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน 

2) ตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้องของเอกสาร

หลกัฐานและการมีชื�อและ

รายการบคุคลฐานข้อมลู

ทะเบียนราษฎร 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

(งานทะเบียน

เทศบาลตําบล

ยางฮอมที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340  โทรศพัท์ 

053-797129) 

2) การพิจารณา 
 

สอบสวนผู้ยื�นคําขอและ

พยานบคุคลผู้น่าเชื�อถือ

เพื�อให้การรับรองคณุสมบตัิ

ตามกฎหมายของผู้ ยื�นคํา

ขอรวบรวมเอกสารหลกัฐาน

ที�เกี�ยวข้องพร้อมความเหน็

เสนอให้นายอําเภอ/

ผู้อํานวยการเขต (แล้วแต่

กรณี) พิจารณา 
 

7 วนั สํานกัทะเบียน

อําเภอ/สํานกั

ทะเบียนท้องถิ�น 

(งานทะเบียน

เทศบาลตําบล

ยางฮอมที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-797129 ) 

3) การพิจารณา 
 

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการ

เขต (แล้วแตก่รณี) 

พิจารณาอนมุตัหิรือไม่

อนมุตัิ 
 

15 วนั นายอําเภอขนุ

ตาล 

(งานทะเบียน

เทศบาลตําบล

ยางฮอมที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-797129 ) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

4) การพิจารณา 
 

-กรณีที�มีคําสั�งอนญุาตนาย

ทะเบียนสง่เรื�องให้สํานกั

ทะเบียนกลางตรวจสอบ

เพื�อกําหนดเลขประจําตวั

ประชาชนและแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ ยื�นคําขอ

ทราบเป็นหนงัสือ 

-กรณีที�มีคําสั�งไมอ่นญุาต

ให้แจ้งเหตผุลดงักลา่วด้วย 
 

5 วนั นายอําเภอขนุ

ตาล 

(งานทะเบียน

เทศบาลตําบล

ยางฮอมที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-797129 ) 

5) 

การพิจารณา 
 

สํานกัทะเบียนกลาง

ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร

ผลการพิจารณาอนมุตัิของ

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการ

เขตและดําเนินการกําหนด

เลขประจําตวัประชาชน

ให้แก่ผู้ยื�นคําขอ 
 

15 วนั นายอําเภอขนุ

ตาล 

(งานทะเบียน

เทศบาลตําบล

ยางฮอมที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-797129 ) 

6) 

การพิจารณา 
 

- สํานกัทะเบียนกลางแจ้ง

ผลการกําหนดเลขบตัร

ประจําตวัประชาชน 

- สํานกัทะเบียนอําเภอ/

สํานกัทะเบียนท้องถิ�นแจ้งผู้

ยื�นคําขอเพื�อเพิ�มชื�อเข้าใน

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 

 
 

7 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

(งานทะเบียน

เทศบาลตําบล

ยางฮอมที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-797129 ) 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 



14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 15 นาที 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สตูิบตัรหรือหนงัสือ

รับรองการเกิด 

(ท.ร.20/1) หรือ

หนงัสือรับรองสถานที�

เกิดของผู้ขอลง

รายการสญัชาติไทย 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14

หรือท.ร.13) ทะเบียน

ประวตัิ (ท.ร.38 

ท.ร.38/1 ท.ร.38 

กหรือท.ร.38 ข) หรือ

ทะเบียนประวตัิ

ประเภทตา่งๆในกรณี

ที�เคยได้รบัการจดัทํา

ทะเบียนประวตั ิ

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

3) บตัรประจําตวัคนซึ�ง

ไมม่ีสญัชาติไทย(ถ้า

มี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

4) ใบสําคญัประจําตวัคน

ตา่งด้าว    (ถ้ามี) 

กองบญัชาการ

ตํารวจนครบาล 

1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 
 
 

 



15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หลกัฐานแสดงวา่พ่อ

หรือแมเ่ป็นผู้เกิดใน

ประเทศไทย (กรณีผู้

ยื�นคําขอเกิดระหวา่ง 

26 กมุภาพนัธ์ 2535- 

ถึงวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 

2551 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ �ว

จํานวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

3) เอกสารที�หน่วยงาน

หรือองค์กรตา่งๆออก

ให้เพื�อรับรองความ

ประพฤติหรือการทํา

คณุประโยชน์ให้กบั

สงัคม (ถ้ามี) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) สําเนาทะเบียนบ้าน/

สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของพยานที�

ให้การรับรองบคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

16. ค่าธรรมเนียม   ไมเ่สียคา่ธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนงานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอมที�วา่การอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย 57340 

โทรศพัท์ 053-797129 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 



  
 


