
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอลงรำยกำรสญัชำตไิทยในทะเบยีนบำ้นตำมมำตรำ 23 แหง่

พระรำชบญัญตัสิญัชำต ิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คณุสมบัต ิ

บคุคลทีจ่ะยืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทยมอีายตุัง้แต ่15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป กรณีอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครอง

ยืน่ค าขอแทน สามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ 

1. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวนัที ่14 กมุภาพันธ ์2515 โดยมพี่อและแมเ่ป็นคนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศ

ไทยเป็นการชัว่คราวหรอืไดรั้บผอ่นผันใหอ้ยู่ไดเ้ป็นกรณีพเิศษ หรอื เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

2. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยตัง้แตว่นัที ่14 ธันวาคม 2515 ถงึวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2535 โดยมพี่อและแมเ่ป็นคนตา่ง

ดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราว หรอืไดรั้บผอ่นผันใหอ้ยู่ไดเ้ป็นกรณีพเิศษ หรอื เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมาย 

3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ที ่1 หรอืกลุม่ที ่2 ทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวนัที ่28กมุภาพันธ ์2551 บคุคลกลุม่นีต้อ้งมพี่อหรอืแม่

คนใดคนหนึง่หรอืทัง้สองคนเป็นผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยและถูกถอนสญัชาตติาม ปว.337 จงึเป็นสาเหตทุ าใหผู้ท้ีเ่ป็นบตุรไมไ่ดรั้บ

สญัชาตไิทย 

 

เงือ่นไข 

1)เป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยตดิตอ่กนัโดยมหีลกัฐานการทะเบยีนราษฎร 

2) เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีหรอืท าคณุประโยชนใ์หแ้กส่งัคม หรอืประเทศไทย 

 

หมายเหตุ 

1) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

2) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับตัง้แตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักทะเบยีนอ าเภอ(แหง่ทอ้งทีท่ีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาในปัจจุบนัหรอื
ไดจ้ัดท าทะเบยีนประวตั)ิ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลเมอืงบางกรวย (แหง่ทอ้งทีท่ีผู่นั้น้
มภีมูลิ าเนาในปัจจุบนัหรอืไดจ้ัดท าทะเบยีนประวตั)ิ เลขที ่99 หมู ่
3 ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ี11130 โทร. 
02-4430610-9 ตอ่ 107/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วดัหยุดนักขัตฤกษ์ตอ่เนือ่งงดบรกิารวนัเสาร)์)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 132 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 1 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) ผูย้ืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทย ตามแบบค าขอลงรายการ
สญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตาม ม.23 พรอ้มดว้ยเอกสาร

หลกัฐาน 
2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน และการ

มชีือ่และรายการบคุคลฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบสวนผูย้ืน่ค าขอและพยานบคุคลผูน่้าเชือ่ถอื เพือ่ใหก้าร
รับรองคณุสมบตัติามกฎหมายของผูย้ืน่ค าขอ รวบรวมเอกสาร

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายอ าเภอ/

ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

89 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 
 

3) กำรพจิำรณำ 
นายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) พจิารณาอนุมัติ

หรอืไมอ่นุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

4) กำรพจิำรณำ 

-กรณีทีม่คี าสัง่อนุญาต นายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีน

กลางตรวจสอบ เพือ่ก าหนดเลขประจ าตวัประชาชน และแจง้ผล
การพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบเป็นหนังสอื 

-กรณีทีม่คี าสัง่ไม่อนุญาต ใหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ส านักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร ผลการพจิารณา
อนุมัตขิองนายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต และด าเนนิการก าหนด

เลขประจ าตวัประชาชนใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

6) กำรพจิำรณำ 

- ส านักทะเบยีนกลาง แจง้ผลการก าหนดเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ผูย้ืน่ค าขอ 

เพือ่เพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้น (ท.ร.14) 
 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

สตูบิตัร หรอื หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ (ท.ร.20/1) หรอื หนงัสอื
รบัรองสถำนทีเ่กดิของผูข้อลงรำยกำรสญัชำตไิทย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้น (ท.ร.14หรอืท.ร.13) ทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38 ท.ร.
38/1 ท.ร.38 ก หรอื ท.ร.38 ข) หรอืทะเบยีนประวตัปิระเภทตำ่ง ๆ 

ในกรณีทีเ่คยไดร้บักำรจดัท ำทะเบยีนประวตั ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงวำ่พอ่หรอืแมเ่ป็นผูเ้กดิในประเทศไทย (กรณีผูย้ ืน่
ค ำขอ เกดิระหวำ่ง 26 กมุภำพนัธ ์2535- ถงึวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์

2551 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

4) 
 

รูปถำ่ยขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 1 รูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว    (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

7) 

 

เอกสำรทีห่นว่ยงำนหรอืองคก์รตำ่งๆ ออกใหเ้พือ่รบัรองควำม

ประพฤตหิรอืกำรท ำคุณประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำนทีใ่ห้

กำรรบัรองบุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ 
(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  

2) ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 59 หมู1่1 ถ.ล าลกูกาคลอง 9 ต.บงึทองหลาง อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ี

12150 
(หมายเหต:ุ ( โทร 1548 (สายดว่น)  http://www.bora.dopa.go.th))  

3) ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลเมอืงบางกรวย https://www.bangkruaicity.go.th/ 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้น ตามมาตรา 23 แหง่พระราชบัญญัตสิญัชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ.

2551 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 

2551  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. สญัชาต(ิฉบับที ่4) พ.ศ. 2551  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 284 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 659 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 73 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่พระราชบัญญัตสิญัชาต ิ

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2551 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


