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คูมือสําหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน284
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 659
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 73
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 08/06/2558 15:14
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ งานทะเบียนฯ สํานักปลัดเทศบาล(ชั้น 1) สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท 054-382766 โทรสาร 054-335538
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันเสาร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติ
บุคคลทีจ่ ะยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไปกรณีอายุต่ํากวา 15 ปใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองยื่นคําขอแทนสามารถแบงเปน 3 กลุม
1. เปนกลุมบุคคลทีเ่ กิดในประเทศไทยกอนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2515 โดยมีพอและแมเปนคนตางดาวทีเ่ ขามาอยูใน
ประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรบั ผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
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2. เปนกลุมบุคคลทีเ่ กิดในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2535 โดยมีพอและแมเปน
คนตางดาวที่เขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพเิ ศษหรือเขามาอยูในประเทศไทย
โดยมิชอบดวยกฎหมาย
3.กลุมบุตรของบุคคลกลุม ที่ 1 หรือกลุมที่ 2 ที่เกิดในประเทศไทยกอนวันที่ 28กุมภาพันธ 2551 บุคคลกลุมนี้ตองมีพอ
หรือแมคนใดคนหนึง่ หรือทัง้ สองคนเปนผูท ี่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตามปว.337 จึงเปนสาเหตุทําใหผูทเี่ ปน
บุตรไมไดรบั สัญชาติไทย
เงื่อนไข
1)เปนผูทอี่ าศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร
2) เปนผูมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชนใหแกสงั คมหรือประเทศไทย
หมายเหุต
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่
จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอหรือผูไดรบั มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอ
หรือผูไดรบั มอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
2) เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ผูยื่นคําขอลงรายการ
1 วัน
สัญชาติไทยตามแบบคําขอ
ลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบานตามม.23
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
และการมีชื่อและรายการ
บุคคลฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร

การพิจารณา

สอบสวนผูยื่นคําขอและ
พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ
เพื่อใหการรับรองคุณสมบัติ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

89 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมือง
พิชัย

งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/

หมายเหตุ
-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตามกฎหมายของผูยื่นคําขอ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของพรอมความเห็น
เสนอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต (แลวแต
กรณี) พิจารณา
การพิจารณา

นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต 15 วัน
(แลวแตกรณี) พิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติ

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสัง่ อนุญาตนาย 5 วัน
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพือ่
กําหนดเลขประจําตัว
ประชาชนและแจงผลการ
พิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
เปนหนังสือ
-กรณีที่มีคําสัง่ ไมอนุญาตให
แจงเหตุผลดังกลาวดวย

การพิจารณา

การพิจารณา

3)

4)

5)

6)

หมายเหตุ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
พิชัย

งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมือง
พิชัย
งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมือง
พิชัย

-

สํานักทะเบียนกลาง
15 วัน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
และดําเนินการกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชนใหแกผู
ยื่นคําขอ

งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมือง
พิชัย

-

- สํานักทะเบียนกลางแจงผล 7 วัน
การกําหนดเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่นแจงผู
ยื่นคําขอเพื่อเพิม่ ชื่อเขาใน

งานทะเบียน
ราษฎร/สํานัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาลเมือง
พิชัย

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทะเบียนบาน (ท.ร.14)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 132 วัน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
สูติบัตรหรือ
หนังสือรับรอง
การเกิด
(ท.ร.20/1) หรือ
1)
หนังสือรับรอง
สถานที่เกิดของผู
ขอลงรายการ
สัญชาติไทย
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
ทะเบียนบาน
(ท.ร.14
หรือท.ร.13)
ทะเบียนประวัติ
(ท.ร.38
ท.ร.38/1
2) ท.ร.38
กหรือท.ร.38 ข)
หรือทะเบียน
ประวัติประเภท
ตางๆในกรณีที่
เคยไดรับการ
จัดทําทะเบียน

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่

3)
4)

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ประวัติ
บัตรประจําตัวคน
ซึ่งไมมสี ัญชาติ
ไทย(ถามี)
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดงวา กรมการปกครอง
พอหรือแมเปนผู
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผูยื่นคํา
ขอเกิดระหวาง
26 กุมภาพันธ
2535- ถึงวันที่
27 กุมภาพันธ
2551
รูปถายขนาด 2 นิ้วจํานวน 1 รูป
เอกสารที่
หนวยงานหรือ
องคกรตางๆออก
ใหเพื่อรับรอง
ความประพฤติ
หรือการทํา
คุณประโยชน
ใหกับสังคม (ถา
มี)
สําเนาทะเบียน
บาน/สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
1
ฉบับ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

1

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
พยานที่ใหการ
รับรองบุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1)

ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมูที่ 14 ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
โทรศัพท 054-382774 www.pichaicity.go.th

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นายธานินทร ปญญาดี
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

