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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอกลับคืนสัญชำติไทยของบุคคลต่ำงด้ำวท่ัวไป 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอกลบัคืนสญัชาติไทยของบคุคลตา่งด้าวทัว่ไป 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกับริหารการทะเบียน 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหน่วยงาน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พ.ร.บ. สญัชาติพ.ศ. 2508 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การขอกลบัคืนสญัชาติไทยของบคุคลตา่งด้าวทัว่ไป  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนท่ีให้บริกำร ส านกัทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลทา่ยาง 

888 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 
โทรศพัท์ 032-463000-2 
โทรสาร 032-461546 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ตามมาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.สญัชาติพ.ศ. 2508กรณีผู้ซึ่งมีสญัชาติไทยและได้เสียสญัชาติไทยตามบิดาหรือมารดาใน
ขณะท่ีตนยงัไมบ่รรลนิุติภาวะและต้องการขอกลบัคืนสญัชาติไทยให้ย่ืนค าขอตามแบบก.ช.3 ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี
พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบเร่ืองครบถ้วนและน าพยานจ านวน 4 ปากพร้อมบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัร
ประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือสอบปากค ารับรองยืนยนัวา่ผู้ขอเป็นคนมีสญัชาติไทยจริง 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พบพนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
ย่ืนค าขอก.ช.3 และ
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั - (พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตาม
ภมูิล าเนาท่ีย่ืนค า
ขอ 
- กองบงัคบัการ
อ านวยการ
กองบญัชาการ
ต ารวจสนัติบาล 
- ต ารวจภธูร
จงัหวดั 
- สถาน
เอกอคัรราชทตู
หรือสถานกงสลุใน
ตา่งประเทศ) 

2) 

การพิจารณา 
 

- สอบปากค าผู้ ย่ืนค าขอ
และพยานจ านวน 4 ปาก 
- ตรวจสอบเอกสารไปยงั
หน่วยงานท่ีออกเอกสารวา่
ตรงกนักบัต้นขัว้หรือ
ต้นฉบบัหรือไม ่
- ตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มือ 

99 วนั - (พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตาม
ภมูิล าเนาท่ีย่ืนค า
ขอ 
- กองบงัคบัการ
อ านวยการ
กองบญัชาการ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

- ตรวจสอบประวตัิและ
พฤติการณ์บุคุคล 
- ประมวลเร่ืองเสนอ
ผู้บงัคบับญัชาเพ่ือจดัสง่ค า
ขอและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ให้กระทรวงมหาดไทย 
 

ต ารวจสนัติบาล 
- ต ารวจภธูร
จงัหวดั 
- สถาน
เอกอคัรราชทตู
หรือสถานกงสลุใน
ตา่งประเทศ) 

3) 

การพิจารณา 
 

กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบความถกูต้องของ
เอกสารหลกัฐานและ
คณุสมบตัิของผู้ ย่ืนค าขอ
ก่อนน าเสนอท่ีประชมุ
พิจารณา 

30 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

คณะอนกุรรมการกลัน่กรอง
การขอแปลงสญัชาตเิป็น
ไทยการขอถือสญัชาติไทย
ตามสามีและการขอ
กลบัคืนสญัชาติไทย
พิจารณา 
 

60 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

(เว้นแตก่รณี
คณะอนกุรรมการ
ฯมีมติให้
ตรวจสอบเพ่ิมเติม
อาจใช้ระยะเวลา
เกินกวา่ท่ีก าหนด
ไว้) 

5) 

การพิจารณา 
 

คณะกรรมการกลัน่กรอง
เก่ียวกบัสญัชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน
น าเสนอรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย 
 

60 วนั กรมการปกครอง (เว้นแตก่รณีคณะ
กรรมการฯมีมติ
หรือสัง่การให้
ด าเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติม
อาจใช้ระยะเวลา
เกินกวา่ท่ีก าหนด
ไว้) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

6) 

การพิจารณา 
 

รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยใช้
ดลุพินิจพิจารณาอนญุาต
ให้กลบัคืนสญัชาติไทยหรือ
พิจารณาระงบัการกลบัคนื
สญัชาติไทย 
 

45 วนั กรมการปกครอง (กรณีระงบัการ
กลบัคืนสญัชาติ
ไทยให้แจ้ง
กองบญัชาการ
ต ารวจสนัติบาล
หรือกระทรวงการ
ตา่งประเทศเพ่ือ
แจ้งผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบ) 

7) 

การพิจารณา 
 

แจ้งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศ
การขอกลบัคืนสญัชาติไทย
ในราชกิจจานเุบกษา 

30 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

8) 

การพิจารณา 
 

ส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการ
ประกาศการขอกลบัคนื
สญัชาติไทยในราชกิจจา
นเุบกษาและแจ้งหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตอ่ไป 
 

75 วนั ส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

- 

9) 

การพิจารณา 
 

กระทรวงมหาดไทย
ด าเนินการแจ้ง 
- กองบญัชาการ
ต ารวจสนัติบาลเพ่ือแจ้งให้
ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 
- กระทรวงการตา่งประเทศ
เพ่ือแจ้งสถาน
เอกอคัรราชทตูหรือสถาน

30 วนั ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

กงสลุในตา่งประเทศให้
ทราบถึงการได้กลบัคืน
สญัชาติไทย 
- ผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือ
ปลดักรุงเทพมหานครเพ่ือ
แจ้งผู้ขอกลบัคนืสญัชาติ
ไทยไปด าเนินการตาม
ระเบียบส านกัทะเบียน
กลางวา่ด้วยการจดัท า
ทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 430 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
สตูิบตัร - 1 1 ฉบบั (หรือทะเบียนคน

เกิดหรือหนงัสือ
รับรองการเกิด) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

หลกัฐานเอกสาร
ท่ีแสดงวา่ผู้ขอ
เป็นคนเกิดใน
ราชอาณาจกัร

- 1 1 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไทยหรือเคยมี
สญัชาติไทยมา
ก่อน 

4) 

รูปถ่ายขนาด 4 x 
6 ซ.ม. (2 นิว้) 
ของผู้ ย่ืนค าขอ
จ านวน 12 รูป 

- 0 0 ฉบบั - 

5) 

รูปถ่ายขนาด 
4x6 ซ.ม. (2 นิว้) 
ของบิดามารดาผู้
ขอจ านวน 6 รูป 

- 0 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค ำขอกลับคืนสัญชำติไทย 

ค่ำธรรมเนียม1,000 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมกระทรวงศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดัศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567  
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรมการปกครองส านกับริหารการทะเบียนโทร. 1547 

(ส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกาจ.ปทมุธานีโทร 1548 หรือ 
www.bora.dopa.go.th) 
 
 

 

http://www.bora.dopa.go.th/
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3) 
 
 
4) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่ายาง 
888 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 
โทรศพัท์ 032-463000-2ตอ่ 117 
www.thayang-phet.go.th 

 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบก.ช.3 
- 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
วันท่ีพมิพ์ 22/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูม่ือบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย อริญชญา ผลศรัทธา  
อนุมัติโดย นฤมล กิจพ่วงสวุรรณ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
 

 
 

 

http://www.thayang-phet.go.th/

