1/8

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้ านตามมาตรา 23 แห่ งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้ านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2551
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน284
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 659
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 73
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้ านตามมาตรา
23 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 08/06/2558 15:14
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องสองพีน่ ้อง เลขที ่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ต.สองพีน่ อ้ ง อ.สองพีน่ อ้ ง
จ.สุพรรณบุรี 72110 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)

2/8

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติ
บุคคลที่จะยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปกรณีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ให้ บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองยื่นคําขอแทนสามารถแบ่งเป็ น 3 กลุม่
1. เป็ นกลุม่ บุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515 โดยมีพอ่ และแม่เป็ นคนต่างด้ าวที่เข้ ามาอยูใ่ น
ประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราวหรื อได้ รับผ่อนผันให้ อยูไ่ ด้ เป็ นกรณีพิเศษหรื อเข้ ามาอยูใ่ นประเทศไทยโดยมิชอบด้ วย
กฎหมาย
2. เป็ นกลุม่ บุคคลที่เกิดในประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีพอ่ และแม่เป็ น
คนต่างด้ าวที่เข้ ามาอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราวหรื อได้ รับผ่อนผันให้ อยูไ่ ด้ เป็ นกรณีพิเศษหรื อเข้ ามาอยูใ่ นประเทศ
ไทยโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
3.กลุม่ บุตรของบุคคลกลุม่ ที่ 1 หรื อกลุม่ ที่ 2 ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2551 บุคคลกลุม่ นี ้ต้ องมีพอ่
หรื อแม่คนใดคนหนึง่ หรื อทังสองคนเป็
้
นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตามปว.337 จึงเป็ นสาเหตุทําให้ ผ้ ทู ี่
เป็ นบุตรไม่ได้ รับสัญชาติไทย
เงื่อนไข
1)เป็ นผู้ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร
2) เป็ นผู้มีความประพฤติดีหรื อทําคุณประโยชน์ให้ แก่สงั คมหรื อประเทศไทย
หมายเหุต
1) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ทิ ้งคําขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
2) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ผู้ยื่นคําขอลงรายการ
1 วัน
สัญชาติไทยตามแบบคําขอ
ลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบ้ านตามม.23
พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐาน
2) ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานและการมีชื่อและ
รายการบุคคลฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร

การพิจารณา

สอบสวนผู้ยื่นคําขอและ
89 วัน
พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
เพื่อให้ การรับรองคุณสมบัติ
ตามกฎหมายของผู้ยื่นคํา
ขอรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ องพร้ อมความเห็น
เสนอให้ นายอําเภอ/
ผู้อํานวยการเขต (แล้ วแต่
กรณี) พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

การพิจารณา

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการ
เขต (แล้ วแต่กรณี)
พิจารณาอนุมตั หิ รื อไม่
อนุมตั ิ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสัง่ อนุญาตนาย 5 วัน
ทะเบียนส่งเรื่ องให้ สํานัก

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

15 วัน

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อกําหนดเลขประจําตัว
ประชาชนและแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ
ทราบเป็ นหนังสือ
-กรณีที่มีคําสัง่ ไม่อนุญาต
ให้ แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย
การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง
15 วัน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมตั ขิ อง
นายอําเภอ/ผู้อํานวยการ
เขตและดําเนินการกําหนด
เลขประจําตัวประชาชน
ให้ แก่ผ้ ยู ื่นคําขอ

สํานักบริ หารการ ทะเบียน

การพิจารณา

- สํานักทะเบียนกลางแจ้ ง 7 วัน
ผลการกําหนดเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนท้ องถิ่นแจ้ งผู้
ยื่นคําขอเพื่อเพิ่มชื่อเข้ าใน
ทะเบียนบ้ าน (ท.ร.14)

สํานักบริ หารการ ทะเบียน

5)

6)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ทะเบียนท้ องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการรวม 132 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รหรื อ
กรมการปกครอง 1
หนังสือรับรอง
การเกิด
(ท.ร.20/1) หรื อ
1)
หนังสือรับรอง
สถานที่เกิดของผู้
ขอลงรายการ
สัญชาติไทย
ทะเบียนบ้ าน
กรมการปกครอง 1
(ท.ร.14
หรื อท.ร.13)
ทะเบียนประวัติ
(ท.ร.38 ท.ร.38/1
ท.ร.38
2) กหรื อท.ร.38 ข)
หรื อทะเบียน
ประวัติประเภท
ต่างๆในกรณีที่
เคยได้ รับการ
จัดทําทะเบียน
ประวัติ
บัตรประจําตัวคน กรมการปกครอง 1
3) ซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทย(ถ้ ามี)
ใบสําคัญ
กองบัญชาการ
1
4)
ประจําตัวคนต่าง ตํารวจนครบาล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ด้ าว (ถ้ ามี)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานแสดงว่า
พ่อหรื อแม่เป็ นผู้
เกิดในประเทศ
ไทย (กรณีผ้ ยู ื่น
คําขอเกิด
ระหว่าง 26
กุมภาพันธ์
2535- ถึงวันที่
27 กุมภาพันธ์
2551
รูปถ่ายขนาด 2
นิ ้วจํานวน 1 รูป
เอกสารที่
หน่วยงานหรื อ
องค์กรต่างๆออก
ให้ เพื่อรับรอง
ความประพฤติ
หรื อการทํา
คุณประโยชน์
ให้ กบั สังคม (ถ้ า
มี)
สําเนาทะเบียน
บ้ าน/สําเนาบัตร
ประจําตัว

กรมการปกครอง

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชนของ
พยานที่ให้ การ
รับรองบุคคล

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทร. 035 531357 ต่อ 113
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน www.songpeenongcity.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เลขที่ 7 ถ.ราษฎร์ บํารุง ต.สองพี่น้อง
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้ านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
วิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
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