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คูมือสําหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. สัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 284
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 659
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 73
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/08/2015 13:05
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม และสํานักทะเบียนแขวง
ทั้ง 4 แขวง /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ตามวัน เวลา ราชการ)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติ
บุคคลที่จะยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป กรณีอายุต่ํากวา 15 ป ใหบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองยื่นคําขอแทน สามารถแบงเปน 3 กลุม
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1. เปนกลุมบุคคลที่เกิดในประเทศไทยกอนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2515 โดยมีพอและแมเปนคนตางดาวที่เขามาอยูใน
ประเทศไทยเปนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษ หรือ เขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวย
กฎหมาย
2. เปนกลุมบุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2535 โดยมีพอและแมเปน
คนตางดาวที่เขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว หรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปนกรณีพิเศษ หรือ เขามาอยูใ น
ประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
3.กลุมบุตรของบุคคลกลุมที่ 1 หรือกลุมที่ 2 ที่เกิดในประเทศไทยกอนวันที่ 28กุมภาพันธ 2551 บุคคลกลุมนี้ตองมีพอ
หรือแมคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเปนผูที่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 จึงเปนสาเหตุทําใหผูที่
เปนบุตรไมไดรับสัญชาติไทย
เงื่อนไข
1)เปนผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร
2) เปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคม หรือประเทศไทย
หมายเหต
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละ
ทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
2) เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1) ผูยื่นคําขอลงรายการ
1 วัน
เทศบาลนคร
สัญชาติไทย ตามแบบคํา
เชียงใหม อําเภอ
ขอลงรายการสัญชาติไทย
เมืองเชียงใหม
1)
ในทะเบียนบานตาม ม.23
จังหวัดเชียงใหม
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลักฐาน และการมีชื่อและ
รายการบุคคลฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร
การพิจารณา

สอบสวนผูยื่นคําขอและ
89 วัน
พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ
เพื่อใหการรับรองคุณสมบัติ
ตามกฎหมายของผูยื่นคํา
ขอ รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของพรอม
ความเห็นเสนอให
นายอําเภอ/ผูอํานวยการ
เขต (แลวแตกรณี)
พิจารณา

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

การพิจารณา

นายอําเภอ/ผูอํานวยการ
เขต (แลวแตกรณี)
พิจารณาอนุมัติหรือไม
อนุมัติ

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสั่งอนุญาต นาย 5 วัน
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อกําหนดเลขประจําตัว
ประชาชน และแจงผลการ
พิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบเปนหนังสือ
-กรณีที่มีคําสั่งไมอนุญาต
ใหแจงเหตุผลดังกลาวดวย

2)

3)

4)

15 วัน

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง
15 วัน
ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายอําเภอ/ผูอํานวยการ
เขต และดําเนินการกําหนด
เลขประจําตัวประชาชน
ใหแกผูยื่นคําขอ

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

การพิจารณา

- สํานักทะเบียนกลาง แจง 7 วัน
ผลการกําหนดเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่นแจงผู
ยื่นคําขอ เพื่อเพิ่มชื่อเขาใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14)

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

5)

6)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 132 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูติบัตร หรือ
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(รับรองสําเนา
หนังสือรับรอง
ถูกตอง)
1)
การเกิด
(ท.ร.20/1) หรือ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

หนังสือรับรอง
สถานที่เกิดของผู
ขอลงรายการ
สัญชาติไทย
ทะเบียนบาน
กรมการปกครอง 1
(ท.ร.14
หรือท.ร.13)
ทะเบียนประวัติ
(ท.ร.38 ท.ร.38/1
ท.ร.38 ก หรือ
2)
ท.ร.38 ข) หรือ
ทะเบียนประวัติ
ประเภทตาง ๆ
ในกรณีที่เคย
ไดรับการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
บัตรประจําตัวคน กรมการปกครอง 1
3) ซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทย(ถามี)
ใบสําคัญ
กองบัญชาการ
1
4) ประจําตัวคนตาง ตํารวจนครบาล
ดาว (ถามี)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

หลักฐานแสดงวา กรมการปกครอง
พอหรือแมเปนผู
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผูยื่น

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

คําขอ เกิด
ระหวาง 26
กุมภาพันธ
2535- ถึงวันที่
27 กุมภาพันธ
2551
รูปถายขนาด 2 2)
นิ้ว จํานวน 1 รูป
เอกสารที่
หนวยงานหรือ
องคกรตางๆ
ออกใหเพื่อ
3) รับรองความ
ประพฤติหรือการ
ทําคุณประโยชน
ใหกับสังคม (ถา
มี)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บาน/สําเนาบัตร
ประจําตัว
4)
ประชาชนของ
พยานที่ใหการ
รับรองบุคคล
16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
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หมายเหตุ (โทร 1567)
2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู11 ถ.ลําลูกกาคลอง 9 ต.บึง
ทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
หมายเหตุ ( โทร 1548 (สายดวน) http://www.bora.dopa.go.th)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9062)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

15/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

