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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน สิงห�คม 2560ฉบับเดือน สิงหาคม 2560

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

	 สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนีินาถ	ในรชักาลที	่๙	เป็นพระธดิาองค์ใหญ่ของ

พลเอก	พระวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ	กับหม่อมหลวงบัว	กิติยากร	สมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี	 พระบรมราชินี	 ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานนามว่า

“สิริกิติ์”	ซึ่งมีความหมายว่า	“ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร”

	 ทรงพระราชสมภพ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 ๑๒	 สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	ที่บ้านพลเอก	

เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์	 (หม่อมราชวงศ์สท้าน	 สนิทวงศ์)	 ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว

ณ	บ้านเลขที่	๑๘๐๘	ถนนพระรามหก	ต�าบลวังใหม่	อ�าเภอปทุมวัน	จังหวัดพระนคร	ขณะนั้น

เป็นระยะทีป่ระเทศเพิง่เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์เป็นระบอบประชาธปิไตย	ก่อนหน้านัน้	พระบดิาของ

พระองค์	ทรงด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก	มียศเป็นพันเอก	หม่อมเจ้านักขัตรมงคล	กิติยากร

 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	หม่อมเจ้านักขัตรมงคล	 ต้องทรงออกจากราชการ

ทหาร	โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในต�าแหน่งเลขานุการเอก	ประจ�าสถานทูตสยาม	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่วนหม่อมหลวงบวัซึง่มคีรรภ์แก่ยงัคงพ�านกัอยูใ่นประเทศไทย	จนให้ก�าเนดิหม่อมราชวงศ์สริกิต์ิิแล้วจงึเดนิทางไปสมทบ	และมอบหม่อมราชวงศ์

สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์และท้าววนิดาพิจาริณี	ผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว

	 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุน้อย	บางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัด	ตามเหตุการณ์ผันผวน

ทางการเมือง	 เช่น	 ในพุทธศักราช	 ๒๔๗๖	 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน	 กิติยากร	 พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล	 ได้ทรงรับนัดดา

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วย

	 ปลายพทุธศกัราช	๒๔๗๗	หม่อมเจ้านกัขตัรมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทย	พร้อมครอบครวั	อนัมหีม่อมราชวงศ์

กลัยาณกติิ	์บตุรคนโต	และหม่อมราชวงศ์บษุบา	บตุรคีนเลก็ผูเ้กดิที	่สหรฐัอเมรกิา	แล้วมารบัหม่อมราชวงศ์อดลุกติิ	์บตุรคนรอง	กบัหม่อม

ราชวงศ์สริิกติิ	์จากหม่อมเจ้าอปัษรสมาน	กลบัมาอยูร่วมกันทีต่�าหนกัซึง่ตัง้อยูท่ีถ่นนกรุงเกษม	ปากคลองผดงุกรงุเกษม	รมิแม่น�า้เจ้าพระยา

	 หม่อมราชวงศ์สริกิติิเ์ริม่เรยีนชัน้อนบุาลทีโ่รงเรยีนราชนิ	ีปากคลองตลาด	ในพทุธศักราช	๒๔๗๙	แต่เมือ่สงครามมหาเอเชยีบรูพา

ลุกลามมาถึงประเทศไทย	จังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้ง	ท�าให้การเดินทางไม่สะดวกและปลอดภัย	ในพุทธศักราช	๒๔๘๓	

จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์	 ถนนสามเสน	 เพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไป

โรงเรียนเองได้	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์	และในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโน

ผู้มีชื่อเสียง

	 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกับคนไทยทั้งหลาย	 หม่อมเจ้านักขัตรมงคลผู้ทรงเป็นทหาร

เป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัย	ความอดทน	ความกล้าหาญ	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และความเสียสละ	โดยอาศัยสถานการณ์

สงครามเป็นตัวอย่าง	 และสงครามโลกก็ท�าให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก	 ส่ิงเหล่านี้จึงหล่อหลอม

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่น	และรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัย

	 หลังจากสงครามสงบแล้ว	นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น	คือ	นายควง	อภัยวงศ์	ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลเป็นอัครราชทูต

ประจ�าประเทศอังกฤษ	หม่อมเจ้านักขัตรมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช	๒๔๘๙	ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์

เรียนจบชั้นมัธยมปีที่	๓	ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์	แล้ว

	 ระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโน	ภาษาอังกฤษ	และภาษาฝรั่งเศส	กับครูพิเศษ	แต่อยู่ที่อังกฤษ

ได้ไม่นาน	พุทธศักราช	๒๔๙๐	หม่อมเจ้านักขัตรมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจ�าประเทศฝรั่งเศสและเดนมาร์ก	ก่อนจะกลับมา

เป็นเอกอัครราชทูตประจ�าประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง	ระหว่างนี้	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขะมักเขม้นเพื่อเตรียม

สอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส
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	 พุทธศักราช	๒๔๙๑	ขณะที่หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีส	ได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งโปรดเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโรงงานท�ารถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอ	จนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัย	 ฉะนั้น	

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุปัทวเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาล

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้หม่อมหลวงบวัพาบตุรทีัง้สอง	คือ	หม่อมราชวงศ์สริกิติิแ์ละหม่อมราชวงศ์บษุบา	เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท	

เยีย่มพระอาการเป็นประจ�า	จนพระอาการประชวรทเุลาลง	เสดจ็กลับพระต�าหนกัได้	สมเด็จพระราชชนนไีด้รบัสัง่ขอให้หม่อมราชวงศ์สริกิติิ์

อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ในโรงเรียนประจ�า	ชื่อโรงเรียน	Riante	Rive	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรี	คือ	

ภาษา	ศิลปะ	ดนตรี	ประวัติวรรณคดี	และประวัติศาสตร์

	 ต่อมาอีก	 ๑	 ปี	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝ้าฯ	 แล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่ง

ขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคล	 และประกอบพระราชพิธีหม้ััน	 ในวันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	พุทธศักราช	 ๒๔๙๒	ทรงใช้

พระธ�ามรงค์ทีส่มเดจ็พระราชบดิาทรงหมัน้สมเดจ็พระราชชนนเีป็นพระธ�ามรงค์หมัน้	แล้วโปรดเกล้าฯ	ให้หม่อมราชวงศ์สิรกิติิศึ์กษาต่อไป

จนถึงก�าหนดเสด็จนิวัตพระนคร	 จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในเดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓

	 วันที่	 ๒๘	 เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๙๓	มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	ณ	วังสระปทุม	สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 ทรงเป็นประธาน	 พระราชทานน�้าพระพุทธมนต์	 และเทพมนตร์	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	 ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย	 และในวันนั้น	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็น

สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

 วันที่	๕	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	และทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี

	 วันที่	๕	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๔๙๓	ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้รักษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะน�าให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง	 ในพุทธศักราช	๒๔๙๔	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี

มีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ	ณ	 เมืองโลซานน์	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เม่ือเจริญพระชันษา

ได้	 ๗	 เดือน	 ทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทย	 ประทับ	ณ	 พระที่นั่งอัมพรสถาน	 พระราชวังดุสิต	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ	 ซึ่งปัจจุบันคือ	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ	 ซึ่งต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	ได้ประสูติต่อมาตามล�าดับ	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	รวมพระราชโอรสและพระราชธิดา	๔	พระองค์

	 ปลายพุทธศักราช	 ๒๔๙๘	 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 ผู้ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกา

สภากาชาดไทยเสด็จสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินี	 ให้ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาแทน

เมื่อวันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๙	 และในปีเดียวกันน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงพระผนวชตามโบราณ

ราชประเพณ	ีจงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้	สมเดจ็พระบรมราชนีิเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์	ภายหลงัเมือ่ทรงลาผนวชแล้ว

ได้ทรงสถาปนา	พระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	อันมีความหมาย

ว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน	นับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของไทย	ต่อจาก	สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	

ซึ่งทรงปฏิบัติราชการแทนพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินเยือนยุโรป

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นล�าดับมา	ทั้งในฐานะ

ทีท่รงเป็นสมเดจ็พระบรมราชินขีองไทย	และในฐานะคูพ่ระราชหฤทยัแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร

กล่าวคือ	ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระทั้งหลายไปได้เป็นอันมาก	ทั้งยังมีพระราชด�าริริเริ่มใหม่เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน	

และการพัฒนาประเทศอยู่เนืองๆ	เห็นได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนอยู่ทุกวันนี้
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

	 ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต	อธิบดีกรมการปกครอง	 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2560	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	3	สิงหาคม	2560	โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	จ�านวน	47	หน่วยงานเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุม
บัวฉัตร	ชั้น	8	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 ด�าเนินการฝึกอบรมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิส
ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 จ�านวน	 2	 หน่วยงาน	 ได้แก่	
กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาปนิก	เมื่อวันพุธที่	30	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องฝึกอบรมระบบคอมพิวเตอร์	ชั้น	8	อาคาร
กรมการปกครอง	(คลอง9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

ข่าวสารการทะเบียน
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

	 นายช�านาญวิทย์	เตรัตน์	รองอธิบดีกรมการปกครอง	และนายทศพล	กฤตวงค์สมาน	รองอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุม้ครองแรงงาน	ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบยีนประวติัราษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Counter	 Service)	 และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้
โปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชน	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	ศ.นิคม	จันทรวิทุร
ชั้น	5	อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ถนนมิตรไมตรี	เขตดินแดง	กทม.

พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์

	 นายสชุาต	ิธานรีตัน์	ผูอ้�านวยการส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน	ให้การต้อนรบัและเป็นวทิยากร
บรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ	(เจ้าพนักงานปกครอง)	รุ่นที่	225	จ�านวน	60	คน	ที่มาศึกษาดูงาน
ฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์	ระบบการจดัเกบ็ข้อมลู	และการผลติบัตรประจ�าตวัประชาชน	เมือ่วนัองัคารที	่1	สงิหาคม	2560
ณ	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี



	
	

ประกาศกรมการปกครอง	
เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 

1. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ตั้งแต ่80,001 คนขึ้นไป 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

นายชาํนาญ  ชื?นตา 

นายอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

นางเด่นดวง ศรีม่วง 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอศรีสชันาลยั   

จงัหวดัสุโขทยั 

วา่ที?ร้อยตรีพยงุศกัย ์ สุวรรณโณ 

นายอาํเภอศรีสชันาลยั 

นางสาวสิริรัตน ์วนัทอง 

เจา้พนกังานปกครองปฏิบติัการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี 

นายนริศ  นิรามยัวงศ ์

นายอาํเภอบางละมุง 

นางกาญจนา  เอี?ยมสาํอางค ์

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภออู่ทอง                 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

นายชนพหล  ส่งเสริม 

นายอาํเภออู่ทอง 

นางออ้ย  แกว้สระสุข 

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 
	

2. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ตั้งแต ่50,001 – 80,000 คน 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอคาํเขื?อนแกว้    

จงัหวดัยโสธร                          

นายสมเกียรติ  แกว้รัตน ์

นายอาํเภอคาํเขื?อนแกว้ 

นายณฐัพงษมิ์ณร์  ตัQงตระกลู 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอสุไหงโก-ลก 

จงัหวดันราธิวาส 

นายปรีชา  นวลนอ้ย 

นายอาํเภอสุไหงโก-ลก 

นางสาลีนา  สีระโก 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอพระพทุธบาท 

จงัหวดัสระบุรี           

นายแปลก  เทพรักษ ์

นายอาํเภอพระพทุธบาท 

นางสมยา  วงษอ์่อน 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภอแม่ทะ        

จงัหวดัลาํปาง       

นายธนิต  สุภาแสน 

นายอาํเภอแม่ทะ 

นางธญัพร  เมืองนพเกา้ 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 
	

3. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ไม่เกิน 50,000 คน 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอพทุธมณฑล      

 จงัหวดันครปฐม   

นายองักรู  สุ่นกลุ 

นายอาํเภอพทุธมณฑล 

นางสงัวาล  รุยปริง 

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอนิคมคาํสร้อย 

จงัหวดัมุกดาหาร 

นายชยัวฒัน ์ ชยัเวชพิสิฐ 

นายอาํเภอนิคมคาํสร้อย 

นางสุพฒัตรา  ทวบุีญ 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอยี?งอ 

จงัหวดันราธิวาส 

นายยาลา  ใบกาเดม็ 

นายอาํเภอยี?งอ 

นางสาวกิติวรรณ  จกัรณรงค ์

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภอวชิรบารมี 

จงัหวดัพิจิตร   

นายไชยยา  สมถวลิ 

นายอาํเภอวชิรบารมี 

นางพชัญก์ญุฐ ์ สิริเหมวริทธิX  

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

ประกาศกรมการปกครอง	
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1. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ตั้งแต ่80,001 คนขึ้นไป 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

นายชาํนาญ  ชื?นตา 

นายอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

นางเด่นดวง ศรีม่วง 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอศรีสชันาลยั   

จงัหวดัสุโขทยั 

วา่ที?ร้อยตรีพยงุศกัย ์ สุวรรณโณ 

นายอาํเภอศรีสชันาลยั 

นางสาวสิริรัตน ์วนัทอง 

เจา้พนกังานปกครองปฏิบติัการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี 

นายนริศ  นิรามยัวงศ ์

นายอาํเภอบางละมุง 

นางกาญจนา  เอี?ยมสาํอางค ์

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภออู่ทอง                 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

นายชนพหล  ส่งเสริม 

นายอาํเภออู่ทอง 

นางออ้ย  แกว้สระสุข 

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 
	

2. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ตั้งแต ่50,001 – 80,000 คน 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอคาํเขื?อนแกว้    

จงัหวดัยโสธร                          

นายสมเกียรติ  แกว้รัตน ์

นายอาํเภอคาํเขื?อนแกว้ 

นายณฐัพงษมิ์ณร์  ตัQงตระกลู 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอสุไหงโก-ลก 

จงัหวดันราธิวาส 

นายปรีชา  นวลนอ้ย 

นายอาํเภอสุไหงโก-ลก 

นางสาลีนา  สีระโก 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอพระพทุธบาท 

จงัหวดัสระบุรี           

นายแปลก  เทพรักษ ์

นายอาํเภอพระพทุธบาท 

นางสมยา  วงษอ์่อน 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภอแม่ทะ        

จงัหวดัลาํปาง       

นายธนิต  สุภาแสน 

นายอาํเภอแม่ทะ 

นางธญัพร  เมืองนพเกา้ 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 
	

3. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ไม่เกิน 50,000 คน 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอพทุธมณฑล      

 จงัหวดันครปฐม   

นายองักรู  สุ่นกลุ 

นายอาํเภอพทุธมณฑล 

นางสงัวาล  รุยปริง 

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอนิคมคาํสร้อย 

จงัหวดัมุกดาหาร 

นายชยัวฒัน ์ ชยัเวชพิสิฐ 

นายอาํเภอนิคมคาํสร้อย 

นางสุพฒัตรา  ทวบุีญ 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอยี?งอ 

จงัหวดันราธิวาส 

นายยาลา  ใบกาเดม็ 

นายอาํเภอยี?งอ 

นางสาวกิติวรรณ  จกัรณรงค ์

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภอวชิรบารมี 

จงัหวดัพิจิตร   

นายไชยยา  สมถวลิ 

นายอาํเภอวชิรบารมี 

นางพชัญก์ญุฐ ์ สิริเหมวริทธิX  

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

ประกาศกรมการปกครอง	
เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 

1. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ตั้งแต ่80,001 คนขึ้นไป 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

นายชาํนาญ  ชื?นตา 

นายอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

นางเด่นดวง ศรีม่วง 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอศรีสชันาลยั   

จงัหวดัสุโขทยั 

วา่ที?ร้อยตรีพยงุศกัย ์ สุวรรณโณ 

นายอาํเภอศรีสชันาลยั 

นางสาวสิริรัตน ์วนัทอง 

เจา้พนกังานปกครองปฏิบติัการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี 

นายนริศ  นิรามยัวงศ ์

นายอาํเภอบางละมุง 

นางกาญจนา  เอี?ยมสาํอางค ์

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภออู่ทอง                 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

นายชนพหล  ส่งเสริม 

นายอาํเภออู่ทอง 

นางออ้ย  แกว้สระสุข 

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 
	

2. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ตั้งแต ่50,001 – 80,000 คน 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอคาํเขื?อนแกว้    

จงัหวดัยโสธร                          

นายสมเกียรติ  แกว้รัตน ์

นายอาํเภอคาํเขื?อนแกว้ 

นายณฐัพงษมิ์ณร์  ตัQงตระกลู 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอสุไหงโก-ลก 

จงัหวดันราธิวาส 

นายปรีชา  นวลนอ้ย 

นายอาํเภอสุไหงโก-ลก 

นางสาลีนา  สีระโก 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอพระพทุธบาท 

จงัหวดัสระบุรี           

นายแปลก  เทพรักษ ์

นายอาํเภอพระพทุธบาท 

นางสมยา  วงษอ์่อน 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภอแม่ทะ        

จงัหวดัลาํปาง       

นายธนิต  สุภาแสน 

นายอาํเภอแม่ทะ 

นางธญัพร  เมืองนพเกา้ 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 
	

3. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ จำนวนราษฎร ไม่เกิน 50,000 คน 

รางวลั สาํนกัทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนอาํเภอพทุธมณฑล      

 จงัหวดันครปฐม   

นายองักรู  สุ่นกลุ 

นายอาํเภอพทุธมณฑล 

นางสงัวาล  รุยปริง 

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนอาํเภอนิคมคาํสร้อย 

จงัหวดัมุกดาหาร 

นายชยัวฒัน ์ ชยัเวชพิสิฐ 

นายอาํเภอนิคมคาํสร้อย 

นางสุพฒัตรา  ทวบุีญ 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนอาํเภอยี?งอ 

จงัหวดันราธิวาส 

นายยาลา  ใบกาเดม็ 

นายอาํเภอยี?งอ 

นางสาวกิติวรรณ  จกัรณรงค ์

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนอาํเภอวชิรบารมี 

จงัหวดัพิจิตร   

นายไชยยา  สมถวลิ 

นายอาํเภอวชิรบารมี 

นางพชัญก์ญุฐ ์ สิริเหมวริทธิX  

เจา้หนา้ที?ปกครองชาํนาญงาน 
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ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง ผลการคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560



	

4. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมอืงพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต ่70,001 คน ขึ้นไป	
 

รางวลั สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล              

นครรังสิต 

นางสาวสุกญัญา  สุขการณ์ 

ปลดัเทศบาลนครรังสิต 

นางจนัทร์เพญ็  จากหงษา 

นกัจดัการงานทะเบียนและบตัรชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล             

นครสุราษฎร์ธานี 

นางจารุพรรณ  สีรยาภรณ์ 

ปลดัเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสุภาณี  รอดภยั 

เจา้พนกังานทะเบียนชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล                

นครหาดใหญ่ 

นายอมร  วงศว์รรณ 

ปลดัเทศบาลนครหาดใหญ่ 

นางสาวสุรัสวดี  แกว้ประดบั 

นกัจดัการงานทะเบียนและบตัรปฏิบติัการ 

	

5. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต ่30,001-70,000 คน  

รางวลั สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

เมืองกระบี? 

นายประพนัธุ์  ศรีสุวรรณ 

ปลดัเทศบาลเมืองกระบี? 

นางสาวพรระว ี บุญยงั 

นกัจดัการงานทะเบียนและบตัรปฏิบติัการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ ์

นายฉลอง  ฆารเลิศ 

ปลดัเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นางพิมชนก  พิงพิณ 

นกัจดัการงานทะเบียนและบตัรชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

นครระยอง 

นายสุธน  ซื?อประเสริฐ 

ปลดัเทศบาลนครระยอง 

นางพรณิชา  สุตภกัดิX  

เจา้พนกังานทะเบียนชาํนาญงาน 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

นครยะลา 

นายกฤษฑวฎั  ฤทธิรงค ์

ปลดัเทศบาลนครยะลา 

นางพรวฒันา  ธรรมโสภณ 

เจา้พนกังานทะเบียนชาํนาญงาน 
	

6. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ไม่เกิน 30,000 คน  

รางวลั สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

เมืองน่าน 

นายอาทิตย ์ บุญคง 

ปลดัเทศบาลเมืองน่าน 

จ.ส.อ.ปัญญา  จนัทอง 

นกัจดัการงานทะเบียนและบตัรชาํนาญการ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

เมืองสวรรคโลก 

นายวรัิช  บวัคง 

ปลดัเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

นางพิศวงค ์ ฉะบบัแบบ 

นกับริหารงานทั?วไป ระดบัตน้ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

เมืองท่าใหม่ 

นายจรูญ  วทิยาประภาพร 

ปลดัเทศบาลเมืองท่าใหม่ 

นางอจัฉรา  พทุธรักษา 

นกับริหารงานทั?วไป ระดบัตน้ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?นเทศบาล 

เมืองตะกั?วป่า 

นายเอกสารินท ์ วชัรปิยานนัทน ์

ปลดัเทศบาลเมืองตะกั?วป่า 

นายวทิยา  ต่างจิตร์ 

นกับริหารงานทั?วไป ระดบัตน้ 
	

7. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร 

รางวลั สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น นายทะเบียน บุคลากรดีเด่น 

ชนะเลิศ สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น                

เขตพระโขนง 

นางวมิลรัตน ์ เศรษฐอนนัต ์

ผูอ้าํนวยการเขตพระโขนง 

นายโครงการ  เจียมจีรกลุ 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการพเิศษ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 1 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น                 

เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

นางสาวภคัภร  สงวนศกัดิX  

ผูอ้าํนวยการเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

นางทวพีร  โชตินุชิต 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการพเิศษ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 2 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น                    

เขตทววีฒันา 

นางสมรรัตน ์ อรรถนิตย ์

ผูอ้าํนวยการเขตทววีฒันา 

นางธนัยจิ์รา  โรจพิพิศน ์

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการพเิศษ 

รองชนะเลิศ อนัดบั 3 สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ?น                        

เขตบางแค 

นางสุรีย ์ วาดเขียน 

ผูอ้าํนวยการเขตบางแค 

นางสาวธญัญกมล  พรพชัรพล 

เจา้พนกังานปกครองชาํนาญการพเิศษ 
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	 ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ส�านักทะเบียนดีเด่นประจ�าปี	 2559	 ประเภท
ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา	จ�านวนราษฎร	30,001	–	70,000	คน	ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
มีโครงการให้บริการเชงิรกุในหลายๆ	โครงการซึง่เป็นประโยชน์	ท�าให้ประชาชนได้รับบริการทีส่ะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึน้	เช่น	โครงการ
ให้บริการรบัแจ้งเกิด	แจ้งตาย	นอกสถานที	่ณ	โรงพยาบาลร้อยเอด็	โครงการบริการท�าบตัรประชาชนเคล่ือนทีเ่นือ่งในวนัเดก็แห่งชาติ
โครงการบรกิารท�าบตัรประชาชนเคลือ่นท่ีให้กบัสถานศกึษาในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	โครงการ	smart	service	ด้านการทะเบียน
ราษฎร	 และบัตรประจ�าตัวประชาชน	 โครงการอาสาสมัครด้านการทะเบียนราษฎร	 ประกอบกับการบริการของส�านักทะเบียน
เป็นการบรกิารร่วมกบังานบรกิารอืน่	ๆ 	ของเทศบาลซึง่ต้ังอยูท่ีจุ่ดเดียวกนั	คอื	ศนูย์บริการร่วมแบบเบด็เสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอด็	
จึงท�าให้ประชาชนได้รับการบริการครบถ้วน	สะดวก	สบาย	ณ	จุดเดียว
	 นายสุเวช	 ชัยทองดี	 นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 กล่าวว่า	 ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ได้ด�าเนินการก่อสร้างศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	Stop	Service)	 โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่	 22	กุมภาพันธ์	2553	
เป็นต้นมา	โดยได้รวมงานด้านบริการมาไว้ที่เดียวกัน	เช่น	งานทะเบียนราษฎร	งานบัตรประจ�าตัวประชาชน	งานด้านจัดเก็บภาษี	
งานด้านสวัสดิการสังคม	 รวมทั้งงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการด้วย	 โดยในส่วนของส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด	เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	16.30	น.	โดยไม่หยุดพักกลางวัน	และออกให้บริการนอกสถานที่
ในการรับแจ้งเกิด	แจ้งตาย	ณ	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	ในวันจันทร์	ตั้งแต่เวลา	08.30	–	16.30	น.	และในวันอังคารถึงวันศุกร์	ตั้งแต่
เวลา	08.30	–	12.00	น.	โดยมีอัตราก�าลังผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น	11	คน	เป็นข้าราชการ	5	คน	ลูกจ้างประจ�า	1	คน	พนักงานจ้าง	5	คน	
ปัจจุบันมีผู้มารับบริการเฉลี่ย	159	คนต่อวัน

นายสุเวช ชัยทองดี
ปลัดท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



9

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน สิงห�คม 2560 9

	 สภาพภูมิทัศน์ภายในและภายนอกของส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	มีความเป็นระเบียบ	ทันสมัย	สะดวก	

สวยงาม	 เช่น	 จัดส�านักงานตามทางเดินของงาน	 (Work	 Flow)	 มีป้ายแสดงช่องทางให้บริการ	 ป้ายแสดงมาตรฐานระยะเวลา

ให้บรกิาร	ป้ายแสดงอตัราค่าธรรมเนยีม	ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ/	หลักฐานประกอบ	ป้ายชือ่ผู้ปฏบัิติงานทีโ่ต๊ะท�างานและ

ติดที่หน้าอกเสื้อ	จัดสัดส่วนพื้นที่นั่งพักรอ	มีมุมอ่านหนังสือพิมพ์	วารสาร	มุมเด็กเล่น	สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ให้ประชาชน

มีเคาน์เตอร์บริการต้อนรับส่วนหน้า	 และงานประชาสัมพันธ์	 โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 ให้ค�าแนะน�าและ

ตรวจสอบเอกสาร	เผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ความรูกั้บประชาชนทีม่าตดิต่อ	มรีะบบบตัรควิเพือ่ความเป็นธรรมในการรบับรกิาร

มีบริการน�้าดื่มและอินเตอร์เน็ตฟรี	การอ�านวยความสะดวกในการบริการส�าหรับพระภิกษุ	คนพิการ	และคนชรา	เป็นต้น

	 ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการของส�านักทะเบียนทางสื่อต่าง  ๆ

ได้แก่	 เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 http://www.roietmunicipal.go.th,	 www.facebook.com/เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด/

ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด,	สิง่พิมพ์แผ่นพบัเพือ่เผยแพร่ความรูด้้านการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ�าตัวประชาชน,

line	ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	line	ID	=	smartidbooking
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

	 กรมการปกครองได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	ซึ่งก�าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	การสั่งให้คนที่เกิด
ในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว	ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป	และการให้
สญัชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	ลงวันที	่16	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2560	และประกาศกรมการปกครอง	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ในการขอมีสัญชาติไทยและการตรวจคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยฯ	ลงวันที่	28	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560
	 กรมการปกครอง	ขอซกัซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการขอมสีญัชาตไิทยตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่7	ธนัวาคม	
พ.ศ.	2559	กลุม่เด็กนกัเรยีนนักศึกษาท่ีเกิดในประเทศไทยและไม่ได้สญัชาติไทย	โดยมบีดิาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่
ท่ีมใิช่ชนกลุม่น้อยหรอืกลุม่ชาตพินัธุ	์โดยถ้าคนกลุม่นีย้งัเรียนไม่จบปริญญาตรีและไม่ใช่คนไร้รากเหง้า	หากมีความประสงค์
จะขอมีสัญชาติไทยจะต้องผ่านขั้นตอนการยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจาก
รัฐมนตรีฯ	เพื่อพิจารณาเหตุความจ�าเป็นที่ผู้นั้นจะต้องมีสัญชาติไทยเสียก่อน	และเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าผู้นั้น
สามารถขอมีสัญชาติไทยได้แล้ว	 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการย่ืนค�าขอมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
ประกาศกรมการปกครองทีก่ล่าวถงึข้างต้น	ส�าหรบัแนวทางปฏบัิติในการขอให้พจิารณาเหตุความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมสัีญชาติไทยนัน้
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	(พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจินดา)	ได้โปรดพิจารณาเหน็ชอบให้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ความจ�าเป็น
ที่จะต้องมีสัญชาติไทย	โดยนักเรียน	นักศึกษาที่จะขอสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังนี้
	 (1)	 มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 แต่การได้รับสัญชาติไทยของบิดาหรือมารดานั้น	 ไม่มีผลต่อการได้
สัญชาติไทยของบุตร	เช่น	เด็กที่เกิดจากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว	ต่อมาบิดาหรือมารดาของเด็กนั้นได้รับอนุญาต
ให้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย	แต่การได้สัญชาติของบิดาหรือมารดามีผลตามกฎหมาย	 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)	ภายหลังวันที่บุตรเกิด	ท�าให้บุตรยังไม่ได้รับสัญชาติไทย	เป็นต้น	โดยนักเรียนนักศึกษาที่เป็นบุตร
จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	10	ปี	นับถึงวันที่บุตรนั้นยื่นค�าขอมีสัญชาติไทย
	 (2)	เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของคนสญัชาตไิทย	(ได้จดทะเบยีนรบับุตรบญุธรรมแล้ว)	และได้อาศยัอยูใ่น
ประเทศไทยกับผู้รับบุตรบุญธรรมหรือครอบครัวของผู้รับบุตรบุญธรรมที่เป็นคนสัญชาติไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 5	 ปี
	 (3)	 มีบิดาหรือมารดาเป็นคนท่ีได้รับสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด	 แต่การให้สัญชาติไทย
ตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวไม่ครอบคลมุถงึบตุรของบคุคลดงักล่าวทีเ่กดิในประเทศไทยท�าให้บตุรยงัคงไม่ได้รบัสญัชาตไิทย
เช่น	 เด็กที่เกิดจากบิดาหรือมารดาท่ีได้รับการจัดท�าทะเบียนประเภท	 0	 กลุ่ม	 89	 ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไร้สัญชาติ
ต่อมาบิดาหรือมารดานั้นเรียนจบปริญญาตรีและได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา	 7	 ทวิ	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ	 พ.ศ.	 2508	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 7	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2559
โดยขณะยื่นเรื่องขอมีสัญชาติไทย	บิดาหรือมารดาคนดังกล่าวมีบุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยอยู่ด้วย
การได้สัญชาติไทยของบิดาหรือมารดากรณีนี้	 ไม่ส่งผลต่อบุตรที่เกิดก่อนวันที่บิดาหรือมารดาได้รับสัญชาติไทย
และมตคิณะรัฐมนตรีดงักล่าวครอบคลมุเฉพาะตวับดิาหรอืมารดาทีเ่รยีนจบปรญิญาตรเีท่านัน้โดยไม่รวมถงึบุตรท่ีเกิดใน
ประเทศไทยและไม่ได้สญัชาตไิทยด้วย	กรณนีีถ้้าบตุรทีก่�าลงัศกึษาเล่าเรยีนในสถาบนัการศกึษาต้องการขอมสีญัชาตไิทย
สามารถยื่นเรื่องให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยพิจารณาเหตุความจ�าเป็นได้	เป็นต้น
	 (4)	 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นตัวแทนเพ่ือไปแข่งขันหรือประกวด
ผลงานในระดับนานาชาติหรือท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	ศิลปวัฒนธรรม	การศึกษา
การกฬีา	หรอืสาขาอืน่	ๆ 	โดยมหีนงัสอืรบัรองเรือ่งดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง	และนกัเรยีน
นักศึกษาผู้นั้นจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	10	ปี

การขอมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว

ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนการทะเบียนราษฎร
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

	 (5)	เป็นผูท้ีเ่คยท�าคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย	หรอืมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูท้�าคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย	

โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประโยชน์นั้น	และนักเรียนนักศึกษา

ผู้นั้นจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	10	ปี

 (6)	เป็นผู้ที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งบิดาและหรือมารดามีสัญชาติไทยหรือมีภูมิล�าเนาอาศัยอยู่	โดยมี

หนังสือปฏิเสธความเป็นคนสัญชาติของประเทศท่ีบิดาและหรือมารดามีสัญชาติจากสถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุล	

หรือ	 หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานด้านกงสุลของประเทศนั้น	หรือมีข้อเท็จจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธ

ได้ว่าผู้นั้นเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

	 ทัง้นี	้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ�านาจให้อธบิดกีรมการปกครองเป็นผูพ้จิารณาเหตคุวามจ�าเป็น

ท่ีจะต้องมีสัญชาติไทยของนักเรียนนักศึกษาที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคน

ต่างด้าวอืน่ทีม่ใิช่ชนกลุม่น้อยหรอืกลุม่ชาตพินัธุ	์และยงัเรียนไม่จบปริญญาตรีแต่ประสงค์จะขอมสัีญชาติไทย	โดยนกัเรยีน

นักศึกษาที่มีภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติอยู่ในจังหวัดอื่น	 นอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่นเรื่องต่อ

นายอ�าเภอท้องที	่ส่วนผูท้ีมี่ภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้านหรอืทะเบยีนประวติัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร	ให้ยืน่เรือ่งต่อผู้อ�านวยการ

ส�านกับรหิารการทะเบียนเพ่ือเสนอเรือ่งให้อธิบดกีรมการปกครองพจิารณา	ดงันัน้	เพือ่ให้การปฏบิตัเิกีย่วกับเรือ่งดงักล่าว

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง	จึงขอให้จังหวัดแจ้งอ�าเภอทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบทราบและให้ถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 เมื่อนายอ�าเภอได้รับค�าร้องขอให้พิจารณาความจ�าเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทยของนักเรียนนักศึกษาที่

มีภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติอยู่ในท้องที่อ�าเภอ	 ตามแบบค�าร้องที่ก�าหนด	 พร้อมด้วยพยาน

หลักฐานที่เก่ียวข้องแล้ว	 ให้ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของรายการต่าง	 ๆ	 ในค�าร้องและพยานหลักฐานของผู้ร้อง

แล้วออกใบรับตามแบบที่ก�าหนดนี้ให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน	 ถ้าพิจารณาเห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวถึงข้างต้น

ให้นายอ�าเภอระบุความเห็นลงในค�าร้องน้ันแล้วรวบรวมค�าร้องและหลักฐานทั้งหมดส่งจังหวัดโดยเร็วเพื่อส่งต่อไปยัง

กรมการปกครอง	 (ส�านักบริหารการทะเบียน)	 โดยให้อ�าเภอส�าเนาค�าร้องและพยานหลักฐานจ�านวน	1	ชุด	 เก็บไว้เป็น

หลักฐานต้นเรื่องด้วย

	 2.	การเรียกตรวจพยานหลักฐาน	ให้ใช้เกณฑ์	ดังนี้

	 	 2.1 กรณีผู้ร้องอ้างความจ�าเป็นอันเนื่องมาจากการมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือการเป็น

บุตรบุญธรรมของผู้มีสัญชาติไทย	 ให้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดาและ

บุตร	เช่น	สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	ค�ารับรองของพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ	หรือทะเบียนรับบุตรบุญธรรม	แล้วแต่

กรณี	และหลักฐานการเป็นผู้มีสัญชาติไทยของบิดาหรือมารดา

   2.2	กรณผีูร้้องอ้างความจ�าเป็นอนัเนือ่งมาจากสาเหตอุืน่นอกจากข้อ	2.1	ให้พจิารณาจากพยานหลกัฐาน

ของราชการ	เช่น	ประกาศนยีบตัร	ประกาศเกยีรตคิณุ	และหรอืหนงัสือรบัรองทีส่่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัออกให้

ซึง่หากหลกัฐานดงักล่าวออกให้โดยต่างประเทศจะต้องให้หน่วยงานของรฐัไทยท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งนัน้	หรอืสถานทตูหรอื

สถานกงสุลของประเทศที่ออกหลักฐานนั้นให้การรับรองด้วย

	 	 	2.3	การพจิารณาเรือ่งการอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตามระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ใช้การสอบพยานบุคคล

ท่ีเป็นญาตขิองผูร้้องหรอืบคุคลทีผู่ร้้องอาศยัอยูด้่วย	และบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืซ่ึงรู้จักความเป็นมาของผูร้้องและอาศยัอยูใ่น

ชุมชนเดียวกับผู้ร้อง	จ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	และพิจารณาจากข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

	 3.	นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	ให้ยื่นค�าร้องด้วยตนเอง	ส่วนผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	15	ปี	และผู้ที่มี

เหตุจ�าเป็นไม่อาจยื่นค�าร้องด้วยตนเองได้	 ให้บิดา	มารดาหรือผู้ปกครอง	หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจ	แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้

ยื่นค�าร้องแทนก็ได้

(หนังสือกรมกำรปกครอง	ด่วนมำก	ที่	มท	0309/ว	16260	ลงวันที่	9	สิงหำคม	2560)
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ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

	 ส�านักบริหารการทะเบียน	ได้ด�าเนินงานตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ
ตามนโยบายของ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	โดยจดัชดุวทิยากรตรวจติดตาม	แนะน�าสนบัสนนุ	และขบัเคลือ่น
การด�าเนนิงานของส�านกัทะเบยีน	ในด้านการแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลและสัญชาติ	ในพ้ืนทีจั่งหวดัทีม่จี�านวนผู้มปัีญหา
ด้านสถานะบุคคลเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการด�าเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี	 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนายวีนัส	สีสุข	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน	เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร	ได้จัดการประชุมบุคลากร
ผูร้บัผดิชอบในพืน้ท่ี	เพือ่บรรยายให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบันโยบายและกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
และสัญชาติในภารกิจที่กรมการปกครองรับผิดชอบ	หลักการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล	หลักการพิจารณา
และวินิจฉัยสัญชาติของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	 หลักการวินิจฉัยหรือการใช้ดุลพินิจของนายอ�าเภอและ
นายทะเบียนอ�าเภอในการลงรายการบุคคลตามช่องทางที่กฎหมายก�าหนดและตามสิทธิของประชาชนที่จะได้รับตาม
สถานะของแต่ละคน	 และการด�าเนินการตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิฯ	 และได้
แนะน�าให้มกีารทบทวนคณุสมบัตขิองกลุม่บุคคลทีส่�านกัทะเบยีนได้เคยตรวจสอบแล้วแต่ไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย	
ซ่ึงอาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน	หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลง	 เพ่ือให้การด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลมีความถูกต้อง	และเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลอย่างแท้จริง

	 ในการนี้	 ส�านักทะเบียนได้เสนอแนะขอให้กรมการปกครองจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและ
สัญชาติให้แก่ปลัดอ�าเภอและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ซึ่งยัง
ขาดประสบการณ์และความรู้ความช�านาญด้านงานทะเบียน	 โดยเฉพาะเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล	 เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจงานทะเบียนดียิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติตามนโยบาย

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ส�านักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
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ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

	 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	7	สาขาจังหวัดกาญจนบุรี	ออกหน่วยเคลื่อนที่สนับสนุนโครงการอ�าเภอเคลื่อนที่
ของส�านักทะเบียนอ�าเภอทองผาภูมิ	 ในการออกด�าเนินงานรับเร่ืองการยื่นขอสัญชาติและบริการท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง	ห่างไกล	และทุรกันดาร	ณ	ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบ
นิตสิารและท่านผูห้ญงิถวลิ	ซึง่เป็นโรงเรยีนในพระราชานเุคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
ตั้งอยู่บ้านคลิตี้ล่าง	หมู่ที่	 4	ต�าบลชะแล	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	 ระหว่างวันที่	 10	 -	11	สิงหาคม	2560
เป้าหมายด�าเนินการจ�านวน	100	ราย

	 ตามเป้าหมายโครงการก�าหนดสถานะให้แก่บคุคลไร้สญัชาตแิละท�าบตัรประจ�าตวัเคลือ่นที	่(นอกส�านกัทะเบยีน)	
ของส�านกัทะเบยีนอ�าเภอทองผาภมู	ิมจี�านวนนกัเรยีนในบัญชรีายชือ่ของกรมการปกครอง	จ�านวน	4,402	ราย	ตรวจสอบ
คณุสมบติัเบือ้งต้นแล้วมคีณุสมบัตติามเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนดจ�านวน	3,650	ราย	ขาดคณุสมบตั	ิ752	ราย
ไม่สามารถติดต่อได้	 606	 ราย	 คงเหลือยอดด�าเนินการจ�านวน	 3,035	 ราย	 การออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีจึงเป็นการ
ท�างานเชิงรุก	 ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายมีการเดินทางยากล�าบากและเป็นพื้นที่ห่างไกล
 การปฏบิตังิานใช้ระบบสือ่สารดาวเทยีม	IP	STAR	โดยทีโอที	ระบบไฟฟ้าใช้พลงังานแสงอาทิตย์และเครือ่งป่ันไฟฟ้า

การออกหน่วยบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่

(Mobile Unit) ในท้องที่ห่างไกล

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดกาญจนบุรี
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ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

 ถาม กรณีส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบล
(ยังมีหมู ่บ้านอยู ่)	 อยากจะจัดท�าโครงการแก้ไขปรับปรุง
บ้านเลขที่เพื่อให้บ้านเลขที่จัดเรียงให้เป็นสัดส่วนสะดวก
ต่อการบริหารจัดการเก่ียวกับการเลือกตั้ง	 กรณีนี้มีแนวทาง
ด�าเนินการอย่างไรบ้าง
	 ตอบ	 กรณีนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบส�านักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบับ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	 5	 พ.ศ.	 2551)	 ข้อ	 15	 ให้ก�าหนด
บ้านเลขที่ในเขตส�านักทะเบียนท้องถ่ิน	 โดยให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งด�าเนินการดังนี้
 1)	ตัง้ชือ่ถนน	ตรอก	ซอย	ในเขตเทศบาลทกุแห่งจนครบ
	 2)	ให้ก�าหนดบ้านเลขทีเ่รยีงตามล�าดบับ้าน	โดยแต่ละ
ถนน	ตรอก	ซอย	แม่น�า้หรอืล�าคลอง	สายหนึง่	ๆ 	ขึน้ล�าดบั	1	ใหม่ 
จนตลอดสายทุกสาย
	 3) การเรียงบ้านเลขที่	 ให้เริ่มต้นจากจุดสมมุติก่อน	
เมือ่หันหลงัไปทางจุดสมมตุฝ่ัิงขวาของถนน	ตรอก	ซอย	แม่น�า้	
ล�าคลอง	 ให้ก�าหนดบ้านเลขที่เป็นเลขคู่เรียงต่อไปตามล�าดับ	
เช่น	2	4	6	8	ฯลฯ	ส่วนฝั่งซ้ายมือให้ก�าหนดบ้านเลขที่เป็นเลขคี่
เรียงกันไปตามล�าดับ	เช่น	1	3	5	7	9	ฯลฯ
	 ก�าหนดบ้านเลขที่ในเขตส�านักทะเบียนอ�าเภอ
	 1)	ถอืปฏิบตัเิช่นเดยีวกบัการก�าหนดบ้านเลขทีใ่นเขต
ส�านักทะเบียนท้องถิ่นโดยอนุโลม
	 2) เรียงล�าดับบ้านเลขท่ีเป็นรายหมู่บ้าน	 เมื่อขึ้น
หมู่บ้านใหม่ให้ขึ้นหมายเลข	1	เสมอไป
	 3)	เริม่ต้นให้บ้านเลขที	่ตัง้แต่ในเขตชมุชนุทีห่นาแน่น
ในหมู่บ้านนั้นๆ	 เสียก่อน	 แล้วจึงก�าหนดบ้านเลขที่ที่อยู่ใกล้
ถนนสายใหญ่ๆ	หรือริมน�้าเป็นล�าดับที่	2	จนสุดสายแล้วแยก
เป็นสายอื่นๆ	 ต่อไปตามความเหมาะสมและสะดวกแก่การ
ค้นหาบ้าน	 โดยให้ถือหลักว่าบ้านใกล้เคียงกันควรจะให้บ้าน
บ้านเลขที่ใกล้กัน
 ถาม	 ในการจดทะเบียนสมรส	 หรือการสิ้นสุด
การสมรส	การออกหนงัสอืรบัรองใช้ค�าน�าหน้าว่า	“นาง”	หรอื	
“นางสาว”	ต้องออกหนังสือรับรองทุกครั้งทุกกรณีหรือไม ่

	 ตอบ	 กรณีดังกล่าว	กรมการปกครอง	 ได้ก�าหนด
ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัเิพือ่ให้ฝ่ายหญิงสามารถใช้ค�าน�าหน้านาม
ของตนได้ตามความสมัครใจ	 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมการปกครอง	 ด่วนมาก	 ที่	 มท	 0309.3/ว	 7674	 ลงวันที่
22	พฤษภาคม	2551
	 ถาม	กรณทีนายความมาขอคดัทะเบยีนราษฎรของ
ลูกความ	โดยมีแค่บัตรประจ�าตัวทนายความ	มาแสดงเท่านั้น	
ทางส�านักทะเบียนสามารถด�าเนินการให้ได้หรือไม่	มีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร
 ตอบ	 สามารถด�าเนินการได้	 กรณีทนายความยื่น
ค�าร้องขอคัดและรับรองส�าเนารายการทางทะเบียนราษฎร
แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 เช่น
ใบแต่งทนาย	หรือหนังสอืมอบอ�านาจจากคู่ความ	และได้ยนืยนั
อ้างความเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนั้นจริง	 ให้นายทะเบียน
ด�าเนินการบันทึกปากค�า	 (ปค.14)	 ยืนยันความเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียของผู้ร้อง	 โดยให้เรียกหลักฐานเพียงใบอนุญาตเป็น
ทนายความหรือบัตรประจ�าตัวทนายความเพิ่มเติมเท่านั้น
โดยถอืปฏบิติัตามหนงัสอืส�านกัทะเบยีนกลาง	ที	่มท	0322/ว	7	
ลงวันที่	30	เมษายน	2536	เรื่อง	การขอคัดและรับรองส�าเนา
รายการทะเบียนราษฎรของทนายความ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน สิงห�คม 2560

	 ถาม	กรณีทีค่ณะกรรมการหมู่บ้านส่งตวัแทนมาขอ
คัดรายการในฐานข้อมลูของลกูบ้านทีกู้่เงนิหมู่บ้านไป	เจ้าหน้าที่
สามารถด�าเนินการให้ได้หรือไม่
	 ตอบ	 กรณีนี้เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนไม่สามารถ
ด�าเนินการให้ได้	เนือ่งจากพระราชบัญญตักิารทะเบียนราษฎร	
พ.ศ.	2534	มาตรา	17	ก�าหนดไว้ว่า	ข้อมูลทะเบยีนประวตัริาษฎร
ต้องถือเป็นความลับ	และให้นายทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษาและ
ใช้เพือ่การปฏบิตัติามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในพระราชบัญญติันีเ้ท่านัน้
ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใด  ๆ
ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	แก่สาธารณชน	
เว้นแต่ผูมี้ส่วนได้เสยีขอทราบเกีย่วกับสถานภาพทางครอบครวั
ของผู ้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด ้วย	 หรือเมื่อมีความจ�าเป็น
เพื่อประโยชน์แก่การสถิติ	 หรือเพ่ือประโยชน์แก่การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ	 หรือการด�าเนินคดีและการพิจารณาคดี
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	และไม่ว่าในกรณีใดจะน�า
ข้อมลูทะเบยีนประวตัริาษฎรไปใช้เป็นหลกัฐานท่ีอาจก่อให้เกดิ
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้
	 ถาม กรณีขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร	 และได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว	 แต่ใบอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคาร	 คศล.
ชั้นเดียวเป็นโรงงาน	 เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จเจ้าของอาคาร
ไปยืน่ค�าร้องขอเลขทีบ้่าน	แต่ได้แจ้งกบัเจ้าหน้าทีว่่าได้ก่อสร้างบ้าน
เพิ่มอีกหนึ่งหลังติดกันโดยไม่มีใบอนุญาต	 และต้องการจะขอ
เลขที่บ้านอีกหนึ่งเลขหมาย	กรณีนี้จะด�าเนินการอย่างไร 
	 ตอบ	กรณีขอบ้านเลขทีใ่หม่จ�าเป็นต้องมกีารขออนุญาต
ก่อสร้างหรือไม่นั้น	 ถ้าเขตพื้นที่ดังกล่าว	 ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขต
ควบคุมอาคารก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง	 ยกเว้นถ้าเป็นอาคารสูง	
อาคารขนาดใหญ่	 ซึ่งจะต้องยื่นขออนุญาตตามกฎหมายควบคุม
อาคาร	ไม่ว่าพ้ืนท่ีน้ันจะมีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคารหรือไม่กต็าม	โดยตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการ
จัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	5	
พ.ศ.	2551)	ข้อ	20	บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ	หรือโดยบุกรุก
ป่าสงวน	หรอืโดยมไิด้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
การก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น	 ให้ถือเป็นบ้านที่จะต้อง
ก�าหนดเลขทีบ้่านให้ตามระเบยีบนี	้โดยในการจดัท�าทะเบยีนบ้าน
ให้ระบคุ�าว่า	“ทะเบยีนบ้านชัว่คราว”	เมือ่ได้รับการแก้ไขให้ถกูต้องตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว	ให้ขดีฆ่าค�าว่า	“ทะเบยีนบ้านช่ัวคราว”	ออกไป

	 ถาม กรณใีช้ทีดิ่นทีไ่ม่มเีอกสารสทิธิ	์เป็นทีว่่างเปล่า	
ไม่มีเจ้าของ	 สร้างศาลาที่มีห้องโถง	 1	 ห้อง	 ห้องน�้า	 1	 ห้อง
ตัวศาลาที่สร้างอยู่ในเขตเทศบาลมีการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร	หากจะขอเลขที่บ้านสามารถด�าเนินการได้หรือไม่
	 ตอบ	ตามพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2534 
มาตรา	4	บ้าน	หมายความว่า	 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส�าหรับใช้
เป็นที่อยู่อาศัย	 ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครองและให้หมายความรวมถึง
แพ	หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจ�าและใช้เป็นที่อยู่ประจ�า	 หรือสถานที	่
หรือยานพาหนะอื่นซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประจ�าได้ด้วย	ส่วนบ้านที่ต้อง
ก�าหนดบ้านเลขที่	 ต้องเป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร	และบ้านท่ีปลกูโดยมไิด้รับอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร	 หรือตามกฎหมายอ่ืน	 ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	
พ.ศ.	2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.	2551)	ข้อ	9	
และข้อ	20
	 ถาม มีผู้หญิงรายหนึ่งไปคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล
ซ่ึงทางโรงพยาบาลได้ออกหนังสือรับรองการเกิดไว้แล้วแต่
มารดาเด็กทิ้งเด็กไว้ที่โรงพยาบาล	มีผู้ใจบุญเห็นและอยากรับ
เดก็ไปอปุการะ	จะแจ้งเกดิแทนแม่เดก็	และเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้าน
ของผู้อุปการะได้หรือไม่
	 ตอบ	 กรณีดังกล่าว	 เด็กอยู่ในเงื่อนไขเป็นเด็กอ่อนถูก
ทอดทิ้ง	 ตามกฎหมายและระเบียบการทะเบียนราษฎร	 ควรน�าตัว
เด็กพร้อมหลักฐานเท่าที่มี	(หนังสือรับรองการเกิดของโรงพยาบาล)	
ให้พนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง	หรอืต�ารวจ	เพือ่บันทึกเป็นหลกัฐาน
แล้วส่งตัวเด็กพร้อมบันทึกดงักล่าวไปยงัหน่วยงานประชาสงเคราะห์
ในพืน้ที	่เพือ่เป็นผูแ้จ้งการเกดิให้แก่เดก็ต่อไป	โดยถอืปฏบัิตติาม
พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2534	มาตรา	19	และระเบียบ
ส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	 พ.ศ. 2535	
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.	2551)	ข้อ	59

ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์	ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต,	ช�านาญวิทย์	เตรัตน์,	รณภพ	เหลืองไพโรจน์,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ	บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร	วิเชียร	ชิดชนกนารถ

ท์ี่ปรึกษำ	วีนัส	สีสุข,	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	บรรจบ	จันทรัตน์,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	วีระชาติ	ดาริชาติ,	วิพร	แววศรีผ่อง,	ค�านวน	วิบูลย์พันธ์,	นวน	โทบุตร	บรรณำธิกำรประจ�ำฉบับ	ประเชิญ	สมองดี

กองบรรณำธิกำร	ประเชิญ	สมองดี,	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	สุชาติ	บุญสิทธิ์	ฝ่ำยจัดท�ำ	อุไรวรรณ	สุขอนันต์,	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก	ฝ่ำยทะเบียนและจัดส่ง	ณัฐกมล	ศรีวงษา,	ณรงค์	ยี่รงค์,	สิตานัน	บุณโยดม

พิมพ์ที่	:	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง



วารสาร สาระทะเบียน-บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ

โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ  

ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมู 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0-2791-7652-4 

Call Center : 1548 http://bora.dopa.go.th E-mail : theone_9@windowslive.com

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โดยสนับสนุนชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบ

ระบบโปรมแกรมการลงทะเบียน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในการรับลงทะเบียนจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”

ระหวางวันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยอำนวยการใหญ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอส.)
สำนักพระราชวัง สนามเสือปา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

และศูนยอำนวยการภาคสนาม (ศอส.) ที่จัดกิจกรรมในแตละวัน
ทั้งนี้ ในหวงระหวางวันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2560
มีผูลงทะเบียนจำนวน 4,583 ราย และตั้งแตวันที่

21 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผูลงทะเบียน
เขารวมกิจกรรมแลวรวมจำนวน 23,218 ราย
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