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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาคาร 24 
ชั้น 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2205-2698 (กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการต ารวจภูธรจังหวัด ทุกจังหวัด (กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

3) สถานที่ให้บริการสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศ (กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ)/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับค าขอ) 

 
 



31 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 
 
กรณีผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาในขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ และต้องการขอ
กลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอตามแบบ ก.ช.3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบเรื่อง
ครบถ้วน และน าพยานจ านวน 4 ปาก พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือ
สอบปากค ารับรองยืนยันว่า ผู้ขอเป็นคนมีสัญชาติไทยจริง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

พบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ยื่นค าขอ ก.ช.3 และ
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน - (พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามภมูิล าเนาที่ยื่นค า
ขอ 
- กองบังคับการ
อ านวยการ 
กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
- สถาน
เอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใน
ต่างประเทศ) 

2) การพิจารณา 
 

- สอบปากค าผู้ยื่นค าขอ 
และพยานจ านวน 4 ปาก 
- ตรวจสอบเอกสารไปยัง
หน่วยงานที่ออกเอกสารว่า
ตรงกันกับต้นขั้วหรือต้นฉบับ
หรือไม่ 
- ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ 
- ตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณ์บุคคล 
- ประมวลเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดส่งค า
ขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

99 วัน - (พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามภมูิล าเนาที่ยื่นค า
ขอ 
- กองบังคับการ
อ านวยการ 
กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
- สถาน
เอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใน
ต่างประเทศ) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานและ
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 
ก่อนน าเสนอที่ประชุม
พิจารณา 
 

30 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

4) การพิจารณา 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
การขอถือสัญชาติไทยตาม
สามี และการขอกลับคืน
สัญชาติไทย พิจารณา 
 

60 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

(เว้นแต่กรณี
คณะอนุกรรมการฯ 
มีมติให้ตรวจสอบ
เพ่ิมเติม อาจใช้
ระยะเวลาเกินกว่า
ที่ก าหนดไว้) 

5) การพิจารณา 
 

คณะกรรมการกลั่นกรอง
เกี่ยวกับสัญชาติ พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 

60 วัน กรมการปกครอง (เว้นแต่กรณคีณะ
กรรมการฯ มมีติหรือ
สั่งการให้ด าเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม 
อาจใช้ระยะเวลาเกิน
กว่าที่ก าหนดไว)้ 

6) การพิจารณา 
 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยใช้
ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้
กลับคืนสัญชาติไทย หรือ
พิจารณาระงับการกลับคืน
สัญชาติไทย 

45 วัน กรมการปกครอง (กรณีระงับการ
กลับคืนสญัชาติไทย 
ให้แจ้งกองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล หรือ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือแจ้ง
ผู้ยื่นค าขอทราบ) 

7) การพิจารณา 
 

แจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศการขอกลับคืน
สัญชาติไทยในราชกิจจา
นุเบกษา 

30 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

8) การพิจารณา 
 

ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการ
ประกาศการขอกลับคืน
สัญชาติไทยในราชกิจจา
นุเบกษา และแจ้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

75 วัน ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

9) การพิจารณา 
 

กระทรวงมหาดไทย
ด าเนินการแจ้ง 
- กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล เพื่อแจ้งให้ผู้
ยื่นค าขอทราบ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือแจ้งสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลในต่างประเทศ ให้
ทราบถึงการได้กลับคืน
สัญชาติไทย 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ปลัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
แจ้งผู้ขอกลับคืนสัญชาติไทย 
ไปด าเนินการตามระเบียบ
ส านักทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดท าทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2535 

30 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 430 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สูติบัตร - 1 1 ฉบับ (หรือทะเบียนคน
เกิด หรือหนังสือ
รับรองการเกิด) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) หลักฐานเอกสาร
ที่แสดงว่า ผู้ขอ
เป็นคนเกิดใน

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ราชอาณาจักร
ไทย หรือเคยมี
สัญชาติไทยมา
ก่อน 

4) รูปถ่ายขนาด 4 x 
6 ซ.ม. (2 นิ้ว) 
ของผู้ยื่นค าขอ 
จ านวน 12 รูป 

- 0 0 ฉบับ - 

5) รูปถ่ายขนาด 4x6 
ซ.ม. (2 นิ้ว) ของ
บิดามารดาผู้ขอ 
จ านวน 6 รูป 

- 0 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค าขอกลับคืนสัญชาติไทย 

ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

หมายเหตุ(เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ถ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / www.bora.dopa.go.th / ตู้ 
ปณจ.ล าลูกกา ถ.ล าลูกกา (คลอง 9) ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมกรมการปกครอง และศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ(โทร. 1567) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ก.ช.3 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย

ส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


