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คูมือสําหรับประชาชน: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ!านตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2551
2. หนวยงานเจ!าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให!อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข!อง :
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให!บริการ: เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข!อบังคับ/ข!อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข!อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข!อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่น!อยที่สุด
10. ชื่ออ!างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 08/06/2558 15:14
11. ชองทางการให!บริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 614346/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป3ดใหบริการวัน จันทร5 ถึง วันศุกร5 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่ผูนั้นมีภมู ิลําเนาในป=จจุบันหรือไดจัดทําทะเบียนประวัต)ิ
12. หลักเกณฑA วิธีการ เงื่อนไข(ถ!ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติ
บุคคลที่จะยืน่ คําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต 15 ปAบริบูรณCขึ้นไปกรณีอายุตา่ํ กวา 15 ปAใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองยื่นคําขอแทนสามารถแบงเปFน 3 กลุม
1. เปFนกลุมบุคคลที่เกิดในประเทศไทยกอนวันที่ 14 กุมภาพันธC 2515 โดยมีพอและแมเปFนคนตางดาวที่เขามาอยู
ในประเทศไทยเปFนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปFนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย

2. เปFนกลุมบุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธC 2535 โดยมีพอ
และแมเปFนคนตางดาวที่เขามาอยูในประเทศไทยเปFนการชั่วคราวหรือไดรับผอนผันใหอยูไดเปFนกรณีพิเศษหรือเขามาอยูใน
ประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
3. กลุมบุตรของบุคคลกลุมที่ 1 หรือกลุมที่ 2 ที่เกิดในประเทศไทยกอนวันที่ 28 กุมภาพันธC 2551 บุคคลกลุมนี้
ตองมีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเปFนผูที่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 จึงเปFนสาเหตุทํา
ใหผูที่เปFนบุตรไมไดรับสัญชาติไทย
เงื่อนไข
1) เปFนผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร
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2) เปFนผูมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชนCใหแกสังคมหรือประเทศไทย
หมายเหุต :
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณCเปFนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้ง
คําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรอง
ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปFนหลักฐาน
2) เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แตวันพิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10
แหงพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
ประเภท
ระยะเวลา
หมาย
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หนวยงานที่
ขั้นตอน
ให!บริการ
เหตุ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ 1) ผูยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยตามแบบคํา 1 วัน
สํานักทองถิ่น
เอกสาร
ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม
เทศบาลเมือง
ม.23 พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
แมฮองสอน/
2) ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
สํานักทะเบียน
หลักฐานและการมีชื่อและรายการบุคคลฐานขอมูล
อําเภอ
ทะเบียนราษฎร
2) การพิจารณา สอบสวนผูยื่นคําขอและพยานบุคคลผูนาเชื่อถือ
89 วัน
สํานักทองถิ่น
เพื่อใหการรับรองคุณสมบัติตามกฎหมายของผูยื่น
เทศบาลเมือง
คําขอรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของพรอม
แมฮองสอน/
ความเห็นเสนอใหนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
สํานักทะเบียน
(แลวแตกรณี) พิจารณา
อําเภอ
สํานักทองถิ่น
3) การพิจารณา นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต (แลวแตกรณี)
15 วัน
เทศบาลเมือง
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ

4) การพิจารณา

- กรณีที่มีคําสั่งอนุญาตนายทะเบียนสงเรื่องให
สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อกําหนดเลข
ประจําตัวประชาชนและแจงผลการพิจารณาใหผู
ยื่นคําขอทราบเปFนหนังสือ

5 วัน

- กรณีที่มีคําสั่งไมอนุญาตใหแจงเหตุผลดังกลาวดวย

5) การพิจารณา

6) การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสารผล 15 วัน
การพิจารณาอนุมัติของนายอําเภอ/ผูอํานวยการ
เขตและดําเนินการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
ใหแกผูยื่นคําขอ
- สํานักทะเบียนกลางแจงผลการกําหนดเลขบัตร 7 วัน
ประจําตัวประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนทองถิ่นแจงผู
ยื่นคําขอเพื่อเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน (ท.ร.14)

สํานักทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/
สํานักทะเบียน
อําเภอ
สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 132 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล!ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

1

1

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

-

1
1

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

หนวยงานภาครัฐผู!
ออกเอกสาร

1) สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
กรมการปกครอง
(ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถานที่
เกิดของผูขอลงรายการสัญชาติไทย
2) ทะเบียนบาน (ท.ร.14หรือท.ร.13)
กรมการปกครอง
ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ท.ร.38/1
ท.ร.38 กหรือท.ร.38 ข) หรือทะเบียน
ประวัติประเภทตางๆในกรณีที่เคยไดรับ
การจัดทําทะเบียนประวัติ
3) บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
กรมการปกครอง
(ถามี)
4) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (ถามี) กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล

หนวย
หมาย
นับ
เหตุ
เอกสาร
ฉบับ (รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
ฉบับ (รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
(รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
(รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หลักฐานแสดงวาพอหรือแมเปFนผูเกิด
ในประเทศไทย (กรณีผูยื่นคําขอเกิด
1)
ระหวาง 26 กุมภาพันธC 2535- ถึง
วันที่ 27 กุมภาพันธC 2551
2) รูปถายขนาด 2 นิ้วจํานวน 1 รูป
เอกสารที่หนวยงานหรือองคCกรตางๆ
3) ออกใหเพื่อรับรองความประพฤติหรือ
การทําคุณประโยชนCใหกับสังคม (ถามี)
สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตร
4) ประจําตัวประชาชนของพยานทีใ่ หการ
รับรองบุคคล
16. คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผู!
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

หนวย
หมาย
นับ
เหตุ
เอกสาร
ฉบับ (รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
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17. ชองทางการร!องเรียน
ถาการบริการไมเปFนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย5 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรAม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551
19. หมายเหตุ วันที่พิมพA
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตCแลว
จันทรCเพ็ญ อินตOะปวง
ปกรณC จีนาคํา
สมบูรณC ใจเย็น

