
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอกลบัคนืสญัชาตไิทยของบคุคลตา่งดา้วท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต  

ตามมาตรา 24 แหง่ พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ. 2508 

กรณีผูซ้ ึง่มสีญัชาตไิทยและไดเ้สยีสญัชาตไิทยตามบดิาหรอืมารดาในขณะทีต่นยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ และตอ้งการขอกลบัคนื

สญัชาตไิทย ใหย้ืน่ค าขอตามแบบ ก.ช.3 ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มหลกัฐานเอกสารประกอบเรือ่งครบถว้น และน าพยาน

จ านวน 4 ปาก พรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ เพือ่สอบปากค ารับรองยนืยนัวา่ ผูข้อเป็น

คนมสีญัชาตไิทยจรงิ 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมว่าง ชอ่งบรกิารที ่1 ทีท่ า
การอ าเภอแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 430 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
พบพนักงานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ยืน่ค าขอ ก.ช.3 และตรวจสอบ
เอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พนักงานเจา้หนา้ที ่ตามภมูลิ าเนาทีย่ืน่ค าขอ 
- กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจสนัตบิาล 
- ต ารวจภธูรจงัหวัด 
- สถานเอกอัครราชทตูหรอืสถานกงสลุในตา่งประเทศ))  

1 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
- สอบปากค าผูย้ืน่ค าขอ และพยานจ านวน 4 ปาก 
- ตรวจสอบเอกสารไปยงัหน่วยงานทีอ่อกเอกสารวา่ตรงกนักบั
ตน้ขัว้หรอืตน้ฉบบัหรอืไม ่
- ตรวจสอบลายพมิพน์ิว้มอื 
- ตรวจสอบประวัตแิละพฤตกิารณบ์ุคุคล 
- ประมวลเรือ่งเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพือ่จดัสง่ค าขอและเอกสารที่
เกีย่วขอ้งใหก้ระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ (พนักงานเจา้หนา้ที ่ตามภมูลิ าเนาทีย่ืน่ค าขอ 
- กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจสนัตบิาล 
- ต ารวจภธูรจงัหวัด 
- สถานเอกอัครราชทตูหรอืสถานกงสลุในตา่งประเทศ))  

99 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน
และคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค าขอ กอ่นน าเสนอทีป่ระชมุพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

4) การพจิารณา 
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการขอแปลงสญัชาตเิป็นไทย การขอ

ถอืสญัชาตไิทยตามสาม ีและการขอกลบัคนืสญัชาตไิทย 
พจิารณา 
(หมายเหต:ุ (เวน้แตก่รณีคณะอนุกรรมการฯ มมีตใิหต้รวจสอบ
เพิม่เตมิ อาจใชร้ะยะเวลาเกนิกวา่ทีก่ าหนดไว)้)  

60 วัน ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

5) การพจิารณา 
คณะกรรมการกลัน่กรองเกีย่วกบัสญัชาต ิพจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบกอ่นน าเสนอรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ (เวน้แตก่รณีคณะกรรมการฯ มมีตหิรอืสัง่การให ้
ด าเนนิการตรวจสอบเพิม่เตมิ อาจใชร้ะยะเวลาเกนิกวา่ทีก่ าหนด
ไว)้)  

60 วัน กรมการปกครอง 
 

6) การพจิารณา 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยใชดุ้ลพนิจิพจิารณาอนุญาต

45 วัน กรมการปกครอง 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ใหก้ลบัคนืสญัชาตไิทย หรอืพจิารณาระงับการกลบัคนืสญัชาติ
ไทย 
(หมายเหต:ุ (กรณีระงับการกลบัคนืสญัชาตไิทย ใหแ้จง้
กองบญัชาการต ารวจสนัตบิาล หรอืกระทรวงการตา่งประเทศ 
เพือ่แจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบ))  

7) การพจิารณา 
แจง้เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีเพือ่ประกาศการขอกลบัคนืสญัชาติ
ไทยในราชกจิจานุเบกษา 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

8) การพจิารณา 
ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรดี าเนนิการประกาศการขอกลบัคนื
สญัชาตไิทยในราชกจิจานุเบกษา และแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ด าเนนิการตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

75 วัน ส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี 

 

9) การพจิารณา 
กระทรวงมหาดไทยด าเนนิการแจง้ 
- กองบญัชาการต ารวจสนัตบิาล เพือ่แจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 
- กระทรวงการตา่งประเทศ เพือ่แจง้สถานเอกอัครราชทตูหรอื
สถานกงสลุในตา่งประเทศ ใหท้ราบถงึการไดก้ลบัคนืสญัชาติ
ไทย 
- ผูว้า่ราชการจงัหวัดหรอืปลดักรงุเทพมหานคร เพือ่แจง้ผูข้อ
กลบัคนืสญัชาตไิทย ไปด าเนนิการตามระเบยีบส านักทะเบยีน
กลางวา่ดว้ยการจดัท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สตูบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หรอืทะเบยีนคนเกดิ หรอืหนังสอืรับรองการเกดิ) 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐานเอกสารทีแ่สดงวา่ ผู ้ขอเป็นคนเกดิในราชอาณาจกัรไทย 
หรอืเคยมสีญัชาตไิทยมากอ่น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

รปูถา่ยขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิว้) ของผูย้ ืน่ค าขอ จ านวน 12 รปู 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

รปูถา่ยขนาด 4x6 ซ.ม. (2 นิว้) ของบดิามารดาผูข้อ จ านวน 6 รปู 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค าขอกลบัคนืสญัชาตไิทย 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 ตอ่ 31 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ก.ช.3 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขอกลบัคนืสญัชาตไิทยของบคุคลตา่งดา้วทัว่ไป  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. สญัชาต ิพ.ศ. 2508  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 03/11/2015 16:05 การขอกลบัคนืสญัชาตไิทยของบคุคลตา่งดา้ว

ทัว่ไป เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่


