
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอกลับคนืสัญชาติไทยของบคุคลต่างดา้วท่ัวไป 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 
 
กรณีผูซ้ึ่งมสีัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาในขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และต้องการขอกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอตามแบบ ก.ช.3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบเรื่องครบถ้วน และนำพยานจำนวน 4 ปาก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสอบปากคำรบัรองยืนยันว่า ผู้ขอเป็นคนมสีัญชาติไทยจริง 
  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
กองบงัคับการอำนวยการ กองบญัชาการตำรวจสันติบาล 
สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ อาคาร 24 ช้ัน 4 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ โทร. 0-2205-2698 
(กรณีมีภูมลิำเนาอยู่ในกรงุเทพฯ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานท่ีให้บริการ 
ตำรวจภูธรจังหวัด ทุกจงัหวัด 
(กรณีมีภูมลิำเนาอยู่ในต่างจงัหวัด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานท่ีให้บริการ 
สถานเอกอัครราชทูตหรอืสถานกงสลุในต่างประเทศ 
(กรณีมีภูมลิำเนาอยู่ในต่างประเทศ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: 
(ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารข้ึนอยู่กบัหน่วยงานที่รบัคำขอ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 



 สถานท่ีให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร 
สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครนครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเ
อง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 430 วัน 
 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

พบพนักงานเจ้าหน้าทีเ่พื่อยื่นคำขอ ก.ช.3 
และตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พนกังานเจ้าหน้าที่ ตามภูมิลำเนาที่ยื่นคำขอ 
- กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 
- ตำรวจภูธรจังหวัด 
- สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสลุในต่างประเทศ))  

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
- สอบปากคำผู้ยื่นคำขอ และพยานจำนวน 4 ปาก 
- 
ตรวจสอบเอกสารไปยงัหน่วยงานที่ออกเอกสารว่าตรงกันกบัต้
นข้ัวหรือต้นฉบบัหรือไม ่
- ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมอื 
- ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุุคคล 
- 
ประมวลเรื่องเสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อจัดส่งคำขอและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ (พนกังานเจ้าหน้าที่ ตามภูมิลำเนาที่ยื่นคำขอ 
- กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 
- ตำรวจภูธรจังหวัด 
- สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสลุในต่างประเทศ))  

99 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐา
นและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ 
ก่อนนำเสนอทีป่ระชุมพจิารณา 

30 วัน สำนักบริหารการทะเบี
ยน 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) การพิจารณา 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสญัชาติเป็นไทย 
การขอถือสญัชาติไทยตามสามี 
และการขอกลบัคืนสญัชาติไทย พิจารณา 
(หมายเหต:ุ (เว้นแต่กรณีคณะอนุกรรมการฯ 
มีมติให้ตรวจสอบเพิ่มเตมิ 
อาจใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้))  

60 วัน สำนักบริหารการทะเบี
ยน 
 

5) การพิจารณา 
คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกบัสญัชาติ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทร
วงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ (เว้นแต่กรณีคณะกรรมการฯ 
มีมติหรือสัง่การให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม 
อาจใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้))  

60 วัน กรมการปกครอง 
 

6) การพิจารณา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญา
ตให้กลบัคืนสญัชาติไทย 
หรือพจิารณาระงบัการกลบัคืนสญัชาติไทย 
(หมายเหต:ุ (กรณีระงับการกลบัคืนสัญชาติไทย 
ให้แจ้งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 
หรือกระทรวงการต่างประเทศ เพือ่แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบ))  

45 วัน กรมการปกครอง 
 

7) การพิจารณา 
แจ้งเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
เพื่อประกาศการขอกลับคืนสัญชาติไทยในราชกิจจานุเบกษา 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน สำนักบริหารการทะเบี
ยน 
 

8) การพิจารณา 
สำนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีดำเนินการประกาศการขอกลบั
คืนสัญชาติไทยในราชกิจจานุเบกษา 
และแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
(หมายเหต:ุ -)  

75 วัน สำนักเลขาธิการคณะรฐั
มนตร ี

 

9) การพิจารณา 
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแจง้ 
- กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เพื่อแจง้ใหผู้้ยื่นคำขอทราบ 

30 วัน สำนักบริหารการทะเบี
ยน 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อแจง้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศ 
ให้ทราบถึงการได้กลบัคืนสัญชาติไทย 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืปลัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อแจง้ผู้ขอกลบัคืนสัญชาติไทย 
ไปดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท
ำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 
(หมายเหต:ุ -)  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
สูติบัตร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองการเกิด) 

- 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบา้น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลักฐานเอกสารท่ีแสดงว่า ผูข้อเป็นคนเกิดในราชอาณาจกัรไทย 
หรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) ของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 12 รูป 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

รูปถ่ายขนาด 4x6 ซ.ม. (2 นิ้ว) ของบิดามารดาผู้ขอ จำนวน 6 รูป 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนยีม 



ลำดับ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 
1) คำขอกลับคืนสัญชาติไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - เลขที่ 635 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา          

- โทรศัพท์   :   0-4423-4600  ต่อ  1322, 1324  
- สายด่วน   :   1132 เทศบาลนครนครราชสมีา  - อเีมล์ (E-mail)   :   info@koratcity.go.th    
- เว็บไซด์     :    http://www.koratcity.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครอง และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ (โทร. 1567))  

3) เว็บไซด์ http://www.koratcity.go.th งานทะเบียนราษฎร โทรศัพท์   044-234688 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครนครราชสีมา สายด่วน หมายเลข 1559 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลอื อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ก.ช.3 

(หมายเหต:ุ -)  



 
หมายเหต ุ
- 
 
Infographic 

ลำดับ ชื่อ 
ไม่มีข้อมูล 

 
 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป  
ชื่อเรียกท่ัวไป: - 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักบรหิารการทะเบียน 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานทีเ่ช่ือมโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง 
กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
  
1)พ.ร.บ. สญัชาติ พ.ศ. 2508  
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสำคัญด้านเศรษฐกจิ/สงัคม 
พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 นาที 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จำนวนคำขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 29/07/2015 09:46 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืสำหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


