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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่ างด้ าวทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน:การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้ าวทัว่ ไป
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้ าวทัว่ ไป
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1. สถานที่ให้ บริการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี โทร 042
325176-85 ต่อ 1015
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
2. สถานที่ให้ บริการ ศูนย์บริ การเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที ่ 2 ถ.นิ ตโย ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมื องอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันอาทิ ตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตัง้ แต่เวลา 8.3016.30 น.
1.
2.
3.
4.
5.
1)
6.
7.
8.

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ. 2508
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กรณีผ้ ซู งึ่ มีสญ
ั ชาติไทยและได้ เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรื อมารดาในขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิตภิ าวะและต้ องการขอ
กลับคืนสัญชาติไทยให้ ยื่นคาขอตามแบบก.ช.3 ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบเรื่ องครบถ้ วนและ
นาพยานจานวน 4 ปากพร้ อมบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อสอบปากคารับรองยืนยัน
ว่าผู้ขอเป็ นคนมีสญ
ั ชาติไทยจริง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

พบพนักงานเจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ยื่นคาขอก.ช.3 และ
ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

- สอบปากคาผู้ยื่นคาขอ
99 วัน
และพยานจานวน 4 ปาก
- ตรวจสอบเอกสารไปยัง
หน่วยงานที่ออกเอกสารว่า
ตรงกันกับต้ นขัวหรื
้ อ
ต้ นฉบับหรื อไม่
- ตรวจสอบลายพิมพ์นิ ้วมือ
- ตรวจสอบประวัตแิ ละ

-

1)

2)

-

หมายเหตุ

(พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตาม
ภูมิลาเนาที่ยื่นคา
ขอ
- กองบังคับการ
อานวยการ
กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล
- ตารวจภูธร
จังหวัด
- สถาน
เอกอัครราชทูต
หรื อสถานกงสุลใน
ต่างประเทศ)
(พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตาม
ภูมิลาเนาที่ยื่นคา
ขอ
- กองบังคับการ
อานวยการ
กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พฤติการณ์บคุ คล
- ประมวลเรื่ องเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาเพื่อจัดส่งคา
ขอและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ให้ กระทรวงมหาดไทย
การพิจารณา

กระทรวงมหาดไทย
30 วัน
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารหลักฐานและ
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคาขอ
ก่อนนาเสนอที่ประชุม
พิจารณา

การพิจารณา

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง 60 วัน
การขอแปลงสัญชาติเป็ น
ไทยการขอถือสัญชาติไทย
ตามสามีและการขอ
กลับคืนสัญชาติไทย
พิจารณา

การพิจารณา

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
เกี่ยวกับสัญชาติพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบก่อน
นาเสนอรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทย

3)

4)

5)

60 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- ตารวจภูธร
จังหวัด
- สถาน
เอกอัครราชทูต
หรื อสถานกงสุลใน
ต่างประเทศ)
สานักบริหารการ ทะเบียน

สานักบริหารการ (เว้ นแต่กรณี
ทะเบียน
คณะอนุกรรมการ
ฯมีมติให้
ตรวจสอบเพิ่มเติม
อาจใช้ ระยะเวลา
เกินกว่าที่กาหนด
ไว้ )
กรมการปกครอง (เว้ นแต่กรณีคณะ
กรรมการฯมีมติ
หรื อสัง่ การให้
ดาเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม
อาจใช้ ระยะเวลา
เกินกว่าที่กาหนด
ไว้ )
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง (กรณีระงับการ
กลับคืนสัญชาติ
ไทยให้ แจ้ ง
กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล
หรื อกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อ
แจ้ งผู้ยื่นคาขอ
ทราบ)
สานักบริหารการ ทะเบียน

การพิจารณา

รัฐมนตรี วา่ การ
45 วัน
กระทรวงมหาดไทยใช้
ดุลพินิจพิจารณาอนุญาต
ให้ กลับคืนสัญชาติไทยหรื อ
พิจารณาระงับการกลับคืน
สัญชาติไทย

การพิจารณา

แจ้ งเลขาธิการ
30 วัน
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศ
การขอกลับคืนสัญชาติไทย
ในราชกิจจานุเบกษา

การพิจารณา

สานักเลขาธิการ
75 วัน
คณะรัฐมนตรี ดาเนินการ
ประกาศการขอกลับคืน
สัญชาติไทยในราชกิจจา
นุเบกษาและแจ้ งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องดาเนินการต่อไป

สานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี

การพิจารณา

กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการแจ้ ง
- กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาลเพื่อแจ้ งให้
ผู้ยื่นคาขอทราบ
- กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อแจ้ งสถาน
เอกอัครราชทูตหรื อสถาน

สานักบริหารการ ทะเบียน

6)

7)

8)

9)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

30 วัน

- 325 -

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กงสุลในต่างประเทศให้
ทราบถึงการได้ กลับคืน
สัญชาติไทย
- ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื อ
ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อ
แจ้ งผู้ขอกลับคืนสัญชาติ
ไทยไปดาเนินการตาม
ระเบียบสานักทะเบียน
กลางว่าด้ วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535
ระยะเวลาดาเนินการรวม 430 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1
สู ติบตั ร
1)
2)

3)

สาเนาทะเบียน บ้าน
หลักฐานเอกสาร ที่แสดงว่าผูข้ อ
เป็ นคนเกิดใน
ราชอาณาจักร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(หรื อทะเบียนคน
เกิดหรื อหนังสื อ
รับรองการเกิด)
-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ไทยหรื อเคยมี
สัญชาติไทยมา
ก่อน
รู ปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว)
ของผูย้ นื่ คาขอ
จานวน 12 รู ป
รู ปถ่ายขนาด 4x6 ซ.ม. (2 นิ้ว) ของ
บิดามารดาผูข้ อ
จานวน 6 รู ป

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คาขอกลับคืนสัญชาติไทย
ค่ าธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดารงธรรมกรมการปกครองและศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(โทร. 1567)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000)

หมายเหตุ
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3)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบก.ช.3
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

22/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างกัน
จัดทา/แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลนครอุดรธานี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

