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คูมือสําหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ      
                            (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
                            กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
๑) พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด    
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๐วัน 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๒๘๔  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๖๕๙  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๗๓  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา ๒๓ 

แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘ ๑๕:๑๔  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
 สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด                               

โทร.  ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา   
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเท่ียง) 
 
 

  
 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
คุณสมบัติ 
บุคคลท่ีจะย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุต้ังแต ๑๕ ปบริบูรณข้ึนไปกรณีอายุต่ํากวา ๑๕ ปใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองยื่นคําขอแทนสามารถแบงเปน ๓ กลุม 
๑. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๕ โดยมีพอและแมเปนคนตางดาวที่เขามาอยูใน
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ประเทศไทยเปนการช่ัวคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
๒. เปนกลุมบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยต้ังแตวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถึงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ โดยมีพอและแมเปน
คนตางดาวท่ีเขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทย
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
๓.กลุมบุตรของบุคคลกลุมท่ี ๑ หรือกลุมท่ี ๒ ท่ีเกิดในประเทศไทยกอนวันท่ี ๒๘กุมภาพันธ ๒๕๕๑ บุคคลกลุมน้ีตองมีพอ
หรือแมคนใดคนหน่ึงหรือท้ังสองคนเปนผูท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตามปว.๓๓๗ จึงเปนสาเหตุทําใหผูท่ีเปน
บุตรไมไดรับสัญชาติไทย 
 
เงื่อนไข 
๑)เปนผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
๒) เปนผูมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย 
 
หมายเหุต 
๑) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ี
จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไข
และ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนน้ันจะถือวาผูย่ืนคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ี
และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอ
หรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
๒) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา ๑๐ แหง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๑) ผูยื่นคําขอลงรายการ
สัญชาติไทยตามแบบคําขอ
ลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบานตามม.๒๓ 
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน 
๒) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
และการมีช่ือและรายการ
บุคคลฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร 
 

๑ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

๒) การพิจารณา สอบสวนผูยื่นคําขอและ ๘๙ วัน สํานักทะเบียน - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ
เพ่ือใหการรับรองคุณสมบัติ
ตามกฎหมายของผูย่ืนคําขอ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เก่ียวของพรอมความเห็น
เสนอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต (แลวแต
กรณี) พิจารณา 
 

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

๓) 

การพิจารณา 
 

นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต 
(แลวแตกรณี) พิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติ 
 

๑๕ วัน สํานักทะเบียน
เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 

๔) 

การพิจารณา 
 

-กรณีที่มีคําสั่งอนุญาตนาย
ทะเบียนสงเร่ืองใหสํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพ่ือ
กําหนดเลขประจําตัว
ประชาชนและแจงผลการ
พิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบ
เปนหนังสือ 
-กรณีที่มีคําสั่งไมอนุญาตให
แจงเหตุผลดังกลาวดวย 
 

๕ วัน สํานักทะเบียน
เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 

๕) 

การพิจารณา 
 

สํานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
และดําเนินการกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชนใหแกผู
ยื่นคําขอ 
 

๑๕ วัน สํานักทะเบียน
เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 

๖) 

การพิจารณา 
 

- สํานักทะเบียนกลางแจงผล
การกําหนดเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 
- สํานักทะเบียนอําเภอ/

๗ วัน สํานักทะเบียน
เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สํานักทะเบียนทองถ่ินแจงผู
ยื่นคําขอเพ่ือเพ่ิมช่ือเขาใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๑๓๒ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

สูติบัตรหรือ
หนังสือรับรอง
การเกิด (ท.ร.
๒๐/๑) หรือ
หนังสือรับรอง
สถานท่ีเกิดของผู
ขอลงรายการ
สัญชาติไทย 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๒) 

ทะเบียนบาน 
(ท.ร.๑๔หรือท.ร.
๑๓) ทะเบียน
ประวัติ (ท.ร.๓๘ 
ท.ร.๓๘/๑ ท.ร.
๓๘ กหรือท.ร.๓๘ 
ข) หรือทะเบียน
ประวัติประเภท
ตางๆในกรณีท่ี
เคยไดรับการ
จัดทําทะเบียน

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประวัติ 

๓) 
บัตรประจําตัวคน
ซ่ึงไมมีสัญชาติ
ไทย(ถามี) 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๔) 
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว    (ถามี) 

กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 

๑ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
 
 
 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

หลักฐานแสดงวา
พอหรือแมเปนผู
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผูยื่นคํา
ขอเกิดระหวาง 
๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๓๕- ถึงวันท่ี 
๒๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ 

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๒) 
รูปถายขนาด ๒ 
น้ิวจํานวน ๑ รูป 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๓) 

เอกสารที่
หนวยงานหรือ
องคกรตางๆออก
ใหเพ่ือรับรอง
ความประพฤติ
หรือการทํา
คุณประโยชน
ใหกับสังคม (ถา
มี) 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๔) 
สําเนาทะเบียน
บาน/สําเนาบัตร

กรมการปกครอง ๑ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประจําตัว
ประชาชนของ
พยานท่ีใหการ
รับรองบุคคล 

 
 
 
 

๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
๑) เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
www.tessabanatsamat.go.th 

  
 

๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
๑) แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
- 
 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย สวาง ไชยแสงบุญ 
อนุมัติโดย จรินทร  สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 
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