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คูมือสําหรับประชาชน : การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลตางดาวท่ัวไป 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลตางดาวท่ัวไป 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานท่ีเชื่อมโยงหลายหนวยงาน  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 
1) พ.ร.บ. สัญชาติพ.ศ. 2508 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : สวนกลาง  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 26/08/2015 15:11 การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลตาง

ดาวท่ัวไป  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ กองบังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจสันติบาลสํานักงานตํารวจแหงชาติอาคาร 24 ชั้น 4 

เขตปทุมวันกรุงเทพฯโทร. 0-2205-2698 (กรณีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 - 
16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ใหบริการตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด (กรณีมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 - 
16:30 น. 
หมายเหตุ - 

3) สถานที่ใหบริการสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในตางประเทศ (กรณีมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ)/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 - 
16:30 น. 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการขึ้นอยูกับหนวยงานท่ีรับคําขอ) 

4) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัดกาญจนบุรี๗๑๑๖๐หมายเลข
โทรศัพท๐๓๔-๕๘๑๐๐๘/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 00:00 - 
00:00 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามมาตรา 24 แหงพ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ. 2508 
กรณีผูซ่ึงมีสัญชาติไทยและไดเสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาในขณะท่ีตนยังไมบรรลุนิติภาวะและตองการขอกลับคืน
สัญชาติไทยใหยื่นคําขอตามแบบก.ช.3 ตอพนักงานเจาหนาท่ีพรอมหลักฐานเอกสารประกอบเรื่องครบถวนและนําพยาน
จํานวน 4 ปากพรอมบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือสอบปากคํารับรองยืนยันวาผูขอเปนคน
มีสัญชาติไทยจริง 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พบพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือ
ยื่นคําขอก.ช.3 และ
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน เทศบาลตําบล
หนองรีอําเภอบอ
พลอยจังหวัด
กาญจนบุรี 

(พนักงาน
เจาหนาท่ีตาม
ภูมิลําเนาท่ียื่นคํา
ขอ 
- กองบังคับการ
อํานวยการ
กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 
- ตํารวจภูธร
จังหวัด 
- สถาน
เอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใน
ตางประเทศ) 

2) 

การพิจารณา 
 

- สอบปากคําผูยื่นคําขอและ
พยานจํานวน 4 ปาก 
- ตรวจสอบเอกสารไปยัง
หนวยงานท่ีออกเอกสารวา
ตรงกันกับตนข้ัวหรือตนฉบับ
หรือไม 
- ตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ 
- ตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคล 
- ประมวลเรื่องเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือจัดสงคํา
ขอและเอกสารท่ีเก่ียวของให
กระทรวงมหาดไทย 
 

99 วัน เทศบาลตําบล
หนองรีอําเภอบอ
พลอยจังหวัด
กาญจนบุรี 

(พนักงาน
เจาหนาท่ีตาม
ภูมิลําเนาท่ียื่นคํา
ขอ 
- กองบังคับการ
อํานวยการ
กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 
- ตํารวจภูธร
จังหวัด 
- สถาน
เอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใน
ตางประเทศ) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานและ
คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
กอนนําเสนอท่ีประชุม
พิจารณา 
 

30 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอแปลงสัญชาติเปนไทย
การขอถือสัญชาติไทยตาม
สามีและการขอกลับคืน
สัญชาติไทยพิจารณา 
 

60 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

(เวนแตกรณี
คณะอนุกรรมการฯ
มีมติใหตรวจสอบ
เพ่ิมเติมอาจใช
ระยะเวลาเกินกวา
ท่ีกําหนดไว) 

5) 

การพิจารณา 
 

คณะกรรมการกลั่นกรอง
เก่ียวกับสัญชาติพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 
 

60 วัน กรมการปกครอง (เวนแตกรณีคณะ
กรรมการฯมีมติ
หรือสั่งการให
ดําเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติม
อาจใชระยะเวลา
เกินกวาท่ีกําหนด
ไว) 

6) 

การพิจารณา 
 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใช
ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให
กลับคืนสัญชาติไทยหรือ
พิจารณาระงับการกลับคืน
สัญชาติไทย 
 

45 วัน กรมการปกครอง (กรณีระงับการ
กลับคืนสัญชาติ
ไทยใหแจง
กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
หรือกระทรวงการ
ตางประเทศเพ่ือ
แจงผูยื่นคําขอ
ทราบ) 

7) 

การพิจารณา 
 

แจงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพ่ือประกาศการขอกลับคืน
สัญชาติไทยในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
 

30 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

8) 

การพิจารณา 
 

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดําเนินการ
ประกาศการขอกลับคืน
สัญชาติไทยในราชกิจจา
นุเบกษาและแจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป 
 

75 วัน สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

- 

9) 

การพิจารณา 
 

กระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการแจง 
- กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลเพ่ือแจงใหผู
ยื่นคําขอทราบ 
- กระทรวงการตางประเทศ
เพ่ือแจงสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลในตางประเทศใหทราบ
ถึงการไดกลับคืนสัญชาติไทย 
- ผูวาราชการจังหวัดหรือ
ปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือ
แจงผูขอกลับคืนสัญชาติไทย
ไปดําเนินการตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2535 
 

30 วัน สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 430 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
สูติบัตร - 1 1 ฉบับ (หรือทะเบียนคน

เกิดหรือหนังสือ
รับรองการเกิด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 

หลักฐานเอกสาร
ท่ีแสดงวาผูขอ
เปนคนเกิดใน
ราชอาณาจักร
ไทยหรือเคยมี
สัญชาติไทยมา
กอน 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถายขนาด 4 x 
6 ซ.ม. (2 นิ้ว) 
ของผูยื่นคําขอ
จํานวน 12 รูป 

- 0 0 ฉบับ - 

5) 

รูปถายขนาด 
4x6 ซ.ม. (2 นิ้ว) 
ของบิดามารดาผู
ขอจํานวน 6 รูป 

- 0 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย 

คาธรรมเนียม 1,000 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 

หมายเหตุ(เลขท่ี 59 หมูท่ี 11 ถ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานี 12150 / สายดวน 1548 / www.bora.dopa.go.th / ตู
ปณจ.ลําลูกกาถ.ลําลูกกา (คลอง 9) ต.บึงทองหลางอ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานี 12150) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมการปกครองและศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
หมายเหตุ(โทร. 1567) 

3) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลตําบลหนองรีเลขท่ี๑๑๑หมูท่ี๒ตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัด
กาญจนบุรี๗๑๒๒๐หมายเลขโทรศัพท๐๓๔-๖๔๖๑๖๕ 
หมายเหตุ- 
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4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบก.ช.3 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 


