
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอลงรายการสัญชาตไิทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาต ิ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
คณุสมบตัิบุคคลท่ีจะย่ืนค าขอลงรายการสญัชาติไทยมีอายุตัง้แต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปกรณีอายุต ่ากว่า 15 ปีให้บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองย่ืนค าขอแทน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ 
1. เป็นกลุม่บคุคลท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2515 โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นการชัว่คราวหรือได้รับผ่อนผนัให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
2. เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 14 ธันวาคม 2515 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2535 โดยมีพ่อและแม่เป็นคน
ต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว หรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ท่ี 1 หรือกลุม่ท่ี 2 ท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 28กุมภาพนัธ์ 2551 บุคคลกลุ่มนีต้้องมีพ่อหรือแม่
คนใดคนหนึง่หรือทัง้สองคนเป็นผู้ ท่ีเกิดในประเทศไทยและถกูถอนสญัชาติตาม ปว.337 จึงเป็นสาเหตทุ าให้ผู้ ท่ีเป็นบุตรไม่ได้
รับสญัชาติไทย 
เง่ือนไข 
1)เป็นผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยติดตอ่กนัโดยมีหลกัฐานการทะเบียนราษฎร 
2) เป็นผู้มีความประพฤติดี หรือท าคณุประโยชน์ให้แก่สงัคม หรือประเทศไทย 
หมายเหตุ 
1) กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะ
จดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนเพ่ิมเติมโดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทึกดงักล่าวมิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและ       
ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทึกความบกพร่องดงักล่าวให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือ
ผู้ ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 
2) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกททเบบยยนทองถถ่นนบทบบำลต ำบลโพธ์่ทลำถ (แห่ถทองถทย นทย นผูอน กน้มย
ภูม่ล ำบนำในปกจจุบกนหรืงไดอจกดท ำทเบบยยนปรเวกต่)/บว็บไซท์แลเ
ช่งถทำถงงนไลน์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
บป่ดใหอบร่ทำรวกน จกนทร์ ถึถ วกนบุทร์ (ยทบวอนวกนหยุดทย นทำถ
รำชทำรท ำหนด) ตกถ้แต่บวลำ 08:30 - 16:30 น. (มยพกทบทย นยถ) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 132 วนั 
ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1) ผู้ยื่นค าขอลงรายการสญัชาติไทย ตามแบบค าขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียน
บ้านตาม ม.23 พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน และการมีช่ือและรายการบคุคล
ฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร 

1 วนั ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน 
 



ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

สอบสวนผู้ ยื่นค าขอและพยานบุคคลผู้ น่าเช่ือถือ เพื่อให้การรับรองคุณสมบัติตาม
กฎหมายของผู้ยื่นค าขอ รวบรวมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องพร้อมความเห็นเสนอให้
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต (แล้วแตก่รณี) พิจารณา 

89 วนั ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน 
 

3) การพิจารณา 
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต (แล้วแตก่รณี) พิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิ 

15 วนั ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน 

4) การพิจารณา 
-กรณีที่มีค าสั่งอนุญาต นายทะเบียนส่งเร่ืองให้ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบ เพื่อ
ก าหนดเลขประจ าตวัประชาชน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนงัสือ 
-กรณีที่มีค าสัง่ไมอ่นญุาต ให้แจ้งเหตผุลดงักลา่วด้วย 

5 วนั ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน 
 

5) การพิจารณา 
ส านกัทะเบียนกลางตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร ผลการพิจารณาอนมุตัิของนายอ าเภอ /
ผู้อ านวยการเขต และด าเนินการก าหนดเลขประจ าตวัประชาชนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

15 วนั ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร
ทะเบียน 
 

6) การพิจารณา 
- ส านกัทะเบียนกลาง แจ้งผลการก าหนดเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส านกัทะเบียนอ าเภอ/ส านกัทะเบียนท้องถ่ินแจ้งผู้ยื่นค าขอ เพื่อเพิ่มช่ือเข้าในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.14) 

7 วนั ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร
ทะเบียน 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) หรือ หนังสือรับรองสถานที่เกิดของ    
ผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบ้าน(ท.ร.14หรือท.ร.13)ทะเบียนประวัติ(ท.ร.38 ท.ร.38/1 ท.ร.38 กหรือ 
ท.ร.38 ข) หรือทะเบียนประวัติประเภทต่างๆ ในกรณีที่เคยได้รับการจัดท าทะเบียน
ประวัติ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลักฐานแสดงว่าพ่อหรือแม่เป็นผู้เกิดในประเทศไทย (กรณีผู้ยื่นค าขอ เกิดระหว่าง 
26 กุมภาพันธ์ 2535- ถงึวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 รูป 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ – 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

5) 
 

บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว(ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

7) 
 

เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติหรือการท า
คุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานที่ให้การรับรองบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านกังานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมำยบหต:ุ ( บลขทย น 1 ถ.พ่ษณโุลท บขตดสุ่ต ททม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูอ ปณ.1111 บลขทย น 1            
ถ.พ่ษณโุลท บขตดสุ่ต ททม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัิสญัชาติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 
หมายเหตุ 
- 
 


