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เรื่อง     การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสญัชาติ (ฉบับที่ 4) 
          พ.ศ.2551 และการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) 
 

เรียน    นายทะเบียนอําเภอแมสาย 
 

อางถึง   ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0309.1/ว1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 
 2.หนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0309.1/ว9489 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 
 3.หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว23 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
 

สิ่งที่สงมาดวย     -สําเนาหนังสือกํานัน-ผูใหญบาน ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556      จํานวน  1  ชุด 
 

  ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวมหาดไทยไดแจงกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสญัชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยใหบุคคลที่
มีคุณสมบัติไดสัญชาติไทยตามมาตรา 23 ย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติไทยตอนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นตามที่ผูขอมช่ืีอในทะเบียนบานหรือมีภูมิลําเนาอยูปจจุบัน พรอมดวยเอกสารการทะเบียน
ราษฎร หลักฐานที่แสดงวาเปนผูที่เกิดในประเทศไทยและเอกสารอ่ืน (ถามี) โดยใหนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบหลักฐาน สอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานของผูขอพรอมความเห็น
เสนอนายอําเภอพิจารณา  หากนายอําเภอมีคําสั่งอนุมัติตามคําขอ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นสงคําขอตนฉบับไปยังสํานักทะเบียนกลางเพ่ือกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหใหม  ความละเอียดแจง
แลว น้ัน 
  สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดรับมอบงานทะเบียนราษฎรจากสํานัก
ทะเบียนอําเภอแมสาย ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2552 ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับ
เทศบาลที่จัดต้ังกอนวันที่ 23 สิงหาคม 2551 โดยปจจุบันมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจํา ณ สํานักทะเบียน
ทองถิ่นฯ จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก เจาหนาที่บริหารงานทะเบียน ระดับ 5 และเจาพนักงานทะเบียน ระดับ 3 
และปลัดเทศบาลในฐานะนายทะเบียนทองถิ่น ไดพิจารณาแตงต้ังพนักงานเทศบาลเปนผูชวยนายทะเบียน
ทองถิ่น จํานวน 4 ราย ประกอบดวย 
  1.นางดารินทร    ตารินทร      ตําแหนง หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
  2.นางสาวพัชรณัฎฐ อภัยสุวรรณ ตําแหนง หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 6) 
  3.นางทัศนีย  แสงแกว        ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 5 
  4.นายพัทธนเศรษภ  ขันจินา    ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 4  
  สืบเน่ืองจากการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีจํานวน
หมูบานในเขตพ้ืนที่ 10 หมูบาน และการใหบริการประชาชนทั่วไปน้ัน ยังมีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลตําบล
แมสาย จํานวน 4 หมูบาน ประกอบกับงานทะเบียนราษฎรในเขตเมืองชายแดน จะมีความเกี่ยวพันกับการ
ใหบริการประชาชนที่มีการจัดทําทะเบียนประวัติการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ดังจะเห็นไดจาก
จํานวนบุคคลที่ไมมีสญัชาติไทยและบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน จากผลการดําเนินงานตามโครงการสํารวจ
จัดทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ปงบประมาณ พ.ศ.2554 มียอดที่มา
รายงานตัวของสํานักทะเบียนทองถิ่นแลว จํานวน 3,806 ราย ยอดที่ไมมารายงานตัว รายการบุคคลที่ถูก
จําหนาย จํานวน 588 ราย  ยังไมรวมถึงยอดจํานวนบุคคลที่มีการสํารวจใหมในปดังกลาว สี่พันกวาราย 
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  ดังน้ัน ในการเสนอขอมูลปญหาความขดัของและความลาชาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ทะเบียนราษฎร ในที่ประชุมประชาคมตําบลเวียงพางคําสัญจร จากฝายกํานัน-ผูใหญบาน เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2556 รายละเอียดตามสําเนาหนังสือที่สงมาดวย  นายทะเบียนทองถิ่นฯ ขอนําเรียนขอมูลวา ใน
การปฏิบัติหนาที่บริการประชาชน ไดมีการกําชับ เนนย้ําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง พิจารณาตามอํานาจหนาที่บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและโดยสุจริต ตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนฯที่สํานักบริหารการทะเบียนสั่งการ  รวมถงึใหเนนยํ้าการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน   

ตอมาเมื่อวันที่ 18 มถิุนายน 2556 ไดมีการประชุมกําชับการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
ทะเบียนฯ และติดตามความคืบหนาของขอขัดของและมอบหมายบุคคล กําหนดหวงเวลาใหเรงรัดดําเนินการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหเสร็จสิ้นโดยเร็วแลว  แตเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนมิใหเสีย
สิทธิประโยชนและเกิดความเดือดรอนได  รวมถึงเปนแนวทางปฏิบัติงานสําหรับใหขอมูลตอผูนําปกครองทองที่
ตามขอเสนอของกํานัน-ผูใหญบาน ตําบลเวียงพางคํา   สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงใคร
ขอประสานหารือแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1.กรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  ในการปฏิบัติทีผ่านมา สํานักทะเบียนอําเภอแมสายจะเปนผูรับคําขอลง
รายการสัญชาติไทยขอผูมีคณุสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดสัญชาติไทยตามมาตรา 23 ตามทีผู่ขอมีช่ือใน
ทะเบียนบานหรือมีภูมิลําเนาปจจุบันในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ และสํานักทะเบียนอําเภอแมสายจะเปนผู
นัดหมายสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผูขอ เสนอนายอําเภอพิจารณา  ซึ่งปจจุบันทราบวา มีการนัด
หมายสอบสวนพยานบุคคลในรายของผูที่ขอลงรายการสัญชาติไทย ที่มาติดตอขอหนังสือรับรองการเกิดไป
ประกอบเรื่องพิจารณาน้ัน  มีการกําหนดนัดหมายสอบสวนตามลําดับคิวนัดถึงเดือนธันวาคม 2557 แลว 

ในการน้ี จึงขอนําเรียนหารือแนวทางปฏิบัติวา สํานักทะเบียนทองถิ่นฯ สามารถรับคําขอลง
รายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 ของผูมีช่ือในทะเบียนบานหรือมีภูมิลําเนาอยูปจจุบัน แลวรวบรวม
พยานหลักฐานของผูขอพรอมความเห็นเสนอนายอําเภอพิจารณา ดังเชนกรณีเดียวกับสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลแมสาย ไดหรือไม เพียงใด  เน่ืองจากเกิดประเด็นเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหวางสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นฯ ตามขอสอบถามของผูปกครองทองที่ 

2.กรณีบุคคลที่จะขอหนังสือรับรองการเกิด   เพ่ือจะนําไปประกอบหลักฐานการขอลงรายการ
สัญชาติไทยฯ ตอสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย ซึ่งผูยื่นคําขอมถีิ่นที่เกิดในเขตพ้ืนที่สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอ
หนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

ในการน้ี ผูปกครองทองที่ไดใหขอเสนอแนะแนวทางวา เมื่อกรณีการอนุมัติใหลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 กระบวนการสิ้นสุดที่สาํนักทะเบียนอําเภอแมสาย รวบรวม
พยานหลักฐานของผูขอพรอมความเห็นเสนอนายอําเภอพิจารณาอยูแลว  สํานักทะเบียนทองถิ่นฯ สามารถใหผู
ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเกิด ไปติดตอสํานักทะเบียนอําเภอแมสายเพียงแหงเดียว ในการออกหนังสือรับรอง
การเกิด ไดหรือไม เพียงใด เน่ืองจากบุคคลในเขตพ้ืนที่ของสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ ยังมีผูมีคุณสมบัติที่จะขอลง
รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23  อยูระหวางการสอบสวนนัดหมายพยานบุคคล จํานวนมาก 

 
 



สํานักปลัดเทศบาล  
งานทะเบียนราษฎร 
โทรศัพท/โทรสาร  ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ ,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายดวน รองทุกข-รองเรียน ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ 
สายดวนสํานักทะเบียนทองถิ่น  ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ 
จดหมายอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th    ,www.nang-non.com 
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  ทั้งน้ี  ในเบ้ืองตน สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดกําชับการปฏิบัติหนาที่
และจัดวางมาตรการเรงรัดกระบวนการสอบสวนพยานบุคคลที่ไดรับคํารองไวเดิม ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และให
นายทะเบียนตรวจสอบและสอบสวนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งไดช้ีแจงทําความเขาใจประชาสัมพันธให
กํานัน-ผูใหญบาน ไดประกาศเสียงตามสาย ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไป ไดรับทราบแลว 
 

  ดังน้ัน  หากนายอําเภอแมสาย ไดพิจารณาขอมูลแลวเห็นวา ในกรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือ
ประโยชนในการใหบริการประชาชน และสอดคลองกับความเห็น ความตองการของผูนําหมูบาน ที่จะใหมีการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการ  หรือพิจารณาเห็นวา สํานักทะเบียนทองถิ่นที่ไดรับการจัดต้ังแลว ไมสามารถ
ใหบริการประชาชน มีองคประกอบไมครบตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ของประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดต้ัง ยุบหรือควบรวมสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น ลงวันที่ 18 กันยายน 
2552  สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จักไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาวและปฏิบัติตาม
ขอสั่งการที่เกี่ยวของตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

    รอยโท 
 ( กิตติชัย     เจริญย่ิง ) 

นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
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