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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่

พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

คณุสมบตั ิ

บคุคลที�จะยื�นคาํขอลงรายการสัญชาตไิทยมอีายุตั �งแต่ 15 ปีบรบิรูณข์ ึ�นไป กรณีอายุตํ�ากวา่ 15 ปี ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครอง

ยื�นคาํขอแทน สามารถแบง่เป็น 3 กลุ่ม 

1. เป็นกลุม่บคุคลที�เกดิในประเทศไทยกอ่นวันที� 14 กมุภาพันธ ์2515 โดยมพ่ีอและแม่เป็นคนตา่งดา้วที�เขา้มาอยู่ในประเทศ

ไทยเป็นการชั�วคราวหรอืไดรั้บผ่อนผันใหอ้ยู่ไดเ้ป็นกรณพีเิศษ หรือ เขา้มาอยู่ในประเทศไทยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

2. เป็นกลุม่บคุคลที�เกดิในประเทศไทยตั �งแตว่ันที� 14 ธันวาคม 2515 ถงึวันที� 25 กมุภาพันธ ์2535 โดยมพี่อและแม่เป็นคนตา่ง

ดา้วที�เขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั�วคราว หรอืไดร้บัผ่อนผันใหอ้ยู่ไดเ้ป็นกรณพีเิศษ หรอื เขา้มาอยู่ในประเทศไทยโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมาย 

3.กลุ่มบตุรของบคุคลกลุม่ที� 1 หรอืกลุ่มที� 2 ที�เกดิในประเทศไทยกอ่นวนัที� 28กมุภาพันธ ์2551 บคุคลกลุม่นี�ตอ้งมพี่อหรอืแม่

คนใดคนหนึ�งหรอืทั �งสองคนเป็นผูท้ี�เกดิในประเทศไทยและถกูถอนสัญชาตติาม ปว.337 จงึเป็นสาเหตทุาํใหผู้ท้ี�เป็นบตุรไมไ่ดร้ับ

สัญชาตไิทย 

 

เงื�อนไข 

1)เป็นผูท้ี�อาศัยอยู่ในประเทศไทยตดิตอ่กันโดยมหีลักฐานการทะเบยีนราษฎร 

2) เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีหรอืทาํคณุประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม หรอืประเทศไทย 

 

หมายเหตุ 

1) กรณีคาํขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพรอ่งไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ที�จะ

จัดทาํบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานที�ยื�นเพิ�มเตมิโดยผูย้ ื�นคาํขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิภายในระยะเวลากําหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นั �นจะถอืวา่ผูย้ื�นคําขอละทิ�งคําขอโดยเจา้หนา้ที�และผูย้ื�น

คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความบกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ื�นคาํขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอาํนาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

2) เจา้หนา้ที�จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับตั �งแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.

อํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักทะเบยีนอาํเภอ(แห่งทอ้งที�ที�ผูน้ั �นมภีมูลํิาเนาในปัจจบุันหรอื
ไดจั้ดทําทะเบยีนประวัต)ิ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 132 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1) ผูย้ื�นคาํขอลงรายการสัญชาตไิทย ตามแบบคาํขอลงรายการ
สัญชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตาม ม.23 พรอ้มดว้ยเอกสาร

1 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
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ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

หลักฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน และการ
มชีื�อและรายการบคุคลฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

2) การพจิารณา 
สอบสวนผูย้ื�นคาํขอและพยานบคุคลผูน้่าเช ื�อถอื เพื�อใหก้าร
รับรองคณุสมบัตติามกฎหมายของผูย้ื�นคาํขอ รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที�เก ี�ยวขอ้งพรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายอําเภอ/
ผูอํ้านวยการเขต (แลว้แต่กรณ)ี พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

89 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

3) การพจิารณา 
นายอาํเภอ/ผูอ้ํานวยการเขต (แลว้แต่กรณ)ี พจิารณาอนุมัต ิ
หรอืไม่อนมัุต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

4) การพจิารณา 
-กรณีที�มคีําสั�งอนุญาต นายทะเบยีนสง่เรื�องใหส้าํนักทะเบยีน
กลางตรวจสอบ เพื�อกําหนดเลขประจําตัวประชาชน และแจง้ผล
การพจิารณาใหผู้ย้ื�นคาํขอทราบเป็นหนังสอื 
-กรณีที�มคีําสั�งไม่อนุญาต ใหแ้จง้เหตผุลดังกล่าวดว้ย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

5) การพจิารณา 
สํานักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ผลการพจิารณา
อนุมัตขิองนายอําเภอ/ผูอํ้านวยการเขต และดําเนนิการกาํหนด
เลขประจําตัวประชาชนใหแ้กผู่ย้ื�นคาํขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

6) การพจิารณา 
- สํานักทะเบยีนกลาง แจง้ผลการกําหนดเลขบตัรประจําตวั
ประชาชน 
- สํานักทะเบยีนอาํเภอ/สาํนักทะเบยีนทอ้งถิ�นแจง้ผูย้ื�นคําขอ 
เพื�อเพิ�มชื�อเขา้ในทะเบยีนบา้น (ท.ร.14) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
สตูบิตัร หรอื หนงัสอืรบัรองการเกดิ (ท.ร.20/1) หรือ หนงัสอื
รบัรองสถานที�เกดิของผูข้อลงรายการสญัชาตไิทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบยีนบา้น (ท.ร.14หรอืท.ร.13) ทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38 
ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรอื ท.ร.38 ข) หรอืทะเบยีนประวตัปิระเภท
ตา่ง ๆ ในกรณทีี�เคยไดร้บัการจดัทาํทะเบยีนประวตั ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานแสดงวา่พอ่หรอืแม่เป็นผูเ้กดิในประเทศไทย (กรณผีูย้ ื�น
คําขอ เกดิระหวา่ง 26 กมุภาพนัธ ์2535- ถงึวนัที� 27 กมุภาพนัธ ์
2551 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
4) 

 
รปูถา่ยขนาด 2 นิ�ว จํานวน 1 รปู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บตัรประจาํตวัคนซึ�งไมม่สีญัชาตไิทย(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว    (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

7) 
 

เอกสารที�หนว่ยงานหรอืองคก์รตา่งๆ ออกใหเ้พื�อรบัรองความ
ประพฤตหิรอืการทําคณุประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของพยานที�ให้
การรบัรองบคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไม่เสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -) 

2) สํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 59 หมู่11 ถ.ลําลกูกาคลอง 9 ต.บงึทองหลาง อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ี
12150 
(หมายเหต:ุ ( โทร 1548 (สายดว่น)  http://www.bora.dopa.go.th))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบคาํขอลงรายการสัญชาตไิทยในทะเบยีนบา้น ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตสัิญชาต ิ(ฉบับที� 4) 

พ.ศ.2551 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 
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www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 11/07/2558 


