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

ฉบับเดือน กันย�ยน 2560ฉบับเดือน กันยายน 2560

วิสัยทัศน์ สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

มุ่งมั่นบริการปวงประชา พัฒนาทะเบียนไทยสู่สากล

 การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติให้กับคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู ่ใน

ประเทศไทยเป็นภารกิจและอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญประการหน่ึงของกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหามาอย่าง

ต่อเนื่อง ฉบับนี้ขอน�าเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติตามนโยบายรัฐบาลไทย

ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธาน

ในพิธีปฏิญาณตนเป็นคนสัญชาติไทย และมอบบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับผู้ได้รับ

สัญชาติไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 548 คน เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560

ที่ผ่านมา รวมทั้งการตอบข้อหารือแนวทางปฎิบัติกรณีบุคคลผู้ขอพิสูจน์สัญชาติไทย

อ้างว่ามบีดิามารดาเป็นผูม้เีชือ้สายไทย เพือ่ให้ส�านกัทะเบยีนใช้เป็นแนวทางปฎบิตัต่ิอไป

คำ�นำ�

 ในห้วงเดือนกันยายน 2560 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้รับมอบหมายภารกิจส�าคัญให้ด�าเนินการจัดท�า

ระบบการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา และจัดท�าบัตรประจ�าตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

และบตัรประจ�าตวัจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหวัใจ” โดยระหว่างวนัที ่1 - 30 กนัยายน 2560 มผีูล้งทะเบยีนสมคัรเป็นจติอาสา

รวมทั้งสิ้น 4,006,825 ราย ซึ่งกรมการปกครองได้ด�าเนินการจัดพิมพ์บัตรประจ�าตัวจิตอาสาส่งมอบ ให้กับสถานที่ลงทะเบียน

เพื่อจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานตามล�าดับต่อไป นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมใน

ภารกิจดังกล่าว

 นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการทะเบียนและบัตรในห้วงเดือนกันยายน 2560 ที่น่าสนใจอีกหลากหลาย

เรื่องราว ขอเชิญติดตามได้ใน THE ONE ฉบับนี้ 

          นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

             ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

           บรรณาธิการอ�านวยการ

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต, ช�านาญวิทย์ เตรัตน์, รณภพ เหลืองไพโรจน์, ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร ชิดชนกนารถ

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

กองบรรณาธิการ ประเชิญ สมองดี, ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง, สุชาติ บุญสิทธิ์ ฝ่ายจัดทำา อุไรวรรณ สุขอนันต์, ศุภเชษฐ แสนยางนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง ณัฐกมล ศรีวงษา, ณรงค์ ยี่รงค์, สิตานัน บุณโยดม

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน กันย�ยน 2560

ข่�วส�รก�รทะเบียน

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 12/2560 โดยมี

นายบรรจบ จนัทรัตน์ ผูอ้�านวยการส่วนการทะเบียนราษฎร ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2560 ณ ห้องประชมุบวัขวญั

ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส�านักงาน ก.พ. ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง และกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต

อธบิดกีรมการปกครอง ร่วมพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงดังกล่าว เมือ่วนัพฤหสับดี ที ่31 สงิหาคม 2560 ณ ห้องวภิาวดี บอลรมู

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
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 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระราชอนุสรณ์ค�านึงถงึพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระบรมชนกนารถ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของ

พระองค์ถงึพลงัแห่งคุณค่าความรกั ความศรัทธาเทดิทนูและความจงรกัภักดทีีป่วงชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่

พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน�้าใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย

นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้ และเพื่อสนองตอบต่อความรัก และน�้าใจอันประเสริฐสุดของ

ท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก

น้อมส่งเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ ในห้วงเดอืนตลุาคม ศกนี ้และเพือ่เป็นการสานต่อ

พระราชด�าริของโครงการจติอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหวัใจ” ซึง่เป็นโครงการท�าความดร่ีวมกบัสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง

“จติอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ” ขึน้ เพ่ือเป็นการรวมพลังความรกัอันมีค่า รวมพลังน�า้ใจของปวงชนชาวไทย

ทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

 ก�าหนดลงทะเบยีนรบัสมคัรจติอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ระหว่างวนัที ่1 - 30 กนัยายน 2560 

เวลา 08.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัครทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ต่างจังหวัด และในต่างประเทศ สิ่งของ

พระราชทานส�าหรบัผูส้มัครเข้าร่วมเป็นจติอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ และจติอาสา “เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ”

จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย (1) บัตรประจ�าตัวจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” (2) บัตรประจ�าตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ 

งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ (แบ่งสตีามประเภทของงาน) และ (3) เสือ้ หมวก ผ้าพนัคอ และปลอกแขน โดยรบัพระราชทาน

ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน

การลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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 กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้รบัมอบหมายภารกจิให้ด�าเนนิการลงทะเบยีนรบัสมัครจติอาสาและจดัท�าบตัรประจ�าตวั

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และบัตรประจ�าตัวจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพระราชทาน

ให้กับข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุ ที่สมัครเป็นจิตอาสา โดยก�าหนด

ให้มีการรับสมัครจิตอาสาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ณ สนามเสือป่า ส�านักงานเขต ที่ว่าการอ�าเภอ สถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ (ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน) ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 และ

ด�าเนินการจัดพิมพ์บัตรประจ�าตัวจิตอาสาในห้วงเวลาเดียวกันส�าหรับผู้ลงทะเบียน ณ สนามเสือป่า ส�านักงานเขต สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ จดัพิมพ์ ณ ส�านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ�าเภอล�าลกูกา จังหวัดปทุมธานี และส�าหรับ

ผู้ลงทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัด จัดพิมพ์บัตร ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดในแต่ละจังหวัด แล้วจึงด�าเนินการส่งมอบ

บัตรประจ�าตัวจิตอาสาที่พิมพ์แล้วเสร็จให้กับสถานที่ที่ลงทะเบียน

 การลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 

มีจิตอาสามาลงทะเบียนรวมท้ังสิ้น 4,006,825 ราย แบ่งตาม

ประเภทงาน ดังนี้

ประเภทงาน สีบัตร จำานวน (ราย)

งานดอกไม้จันทน์ ม่วง 870,110

งานประชาสัมพันธ์ คราม 254,911

งานโยธา น�้าเงิน 204,350

งานขนส่ง เขียว 79,345

งานบริการประชาชน เหลือง 1,771,156

งานแพทย์ แสด 376,819

งานรักษาความปลอดภัย แดง 324,907

งานจราจร ชมพู 125,227
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 ในปี 2560 รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้สถานะบุคคลแก่บุตรของกลุ่มชนชาติพันธุ์หรือบุตรของผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักร และเกิดในราชอาณาจักรไทย ได้สิทธิขอมีสัญชาติไทยให้ถูกต้องตามข้ันตอนกฎหมายสัญชาติของ
ประเทศไทยและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย จงึได้ขอความเห็นชอบต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้กระทรวงมหาดไทย สามารถ
อนุมัติให้บุตรของคนไร้รัฐ หรือไร้สัญชาติท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยและมีบิดามารดาได้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทย
ติดต่อกันมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 15 ปี ได้สิทธิขอมีสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง

 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทาง
ไปเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนเป็นคนสัญชาติไทย และมอบบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับบุตรของชนชาติพันธุ์
หรือบุตรของผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต้ังแต่ก่อนปี 2542 และมีคุณสมบัติเป็นคนสัญชาติไทยตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก�าหนดดังกล่าวข้างต้น จ�านวน 548 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และบางราย
ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ก�าลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวให้โอวาท
แก่ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยเน้นย�้าให้ผู้ได้รับสัญชาติไทยครั้งนี้ ได้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนศีลธรรมอันดี
ของสังคม เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

ผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ

ตามนโยบายรัฐบาลไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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 ในการนี ้ผูไ้ด้รบัอนมุตัสิญัชาตไิทยได้กล่าวค�าปฏญิาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมร้องเพลงชาติไทยเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อประเทศไทย

และสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย (ROYAL THAI GOVERNMENT) หัวข้อข่าวกระทรวง ล�าดับ 131/2560

 (www.thaigov.go.th/news/contents/detail/6701)

 ในโอกาสนี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอ�าเภอ 

ข้าราชการ และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) จ�านวน 6 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (the Legal 

Status Network Foundation - LSNF) ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน (the Development Center For

Children and Community Network - DCCN) โครงการพัฒนาสิทธิในสังคม (the Social Life Project - SLP) 

มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย (Thailand Lahu Development Foundation - TLDF) องค์กรยุติธรรมนานาชาติ 

(the International Justice Mission - IJM) คริสตจักรภาคที่ 19 สภาคริสตจักรประเทศไทย (the 19th District of 

the Church of Christ in Thailand) ที่ได้มาร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล

ของนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ ก็ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
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 การวนิจิฉยัสญัชาตขิองบคุคลทีข่อเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้านโดยอ้างว่ามีบดิามารดาเป็นผูมี้เช้ือสายไทย เคยมีภูมลิ�าเนา

อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือเอกสารราชการที่รับรองว่าบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

ปัจจบุนับดิาและมารดาเสียชวีติแล้ว ผูร้้องมเีพยีงผลการตรวจสารพันธุกรรม หรอื DNA กับญาติทีมี่สัญชาติไทย เป็นหลกัฐาน

ในการขอพิสูจน์ความเป็นผู้มีสัญชาติไทยเพื่อขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีดังกล่าวผู้ร้องจะได้สัญชาติไทยหรือไม่ 

อย่างไร และการลงรายการสัญชาติของบิดามารดาจะบันทึกอย่างไร จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้ด�าเนินการ

ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

 กรมการปกครองพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

 1. หลักการพิจารณาสัญชาติของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย

โดยการเกิดหรือไม่ ย่อมข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ์เกิดของผู้ร้องว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

และบิดาและหรือมารดามีสถานะตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติอย่างไร กล่าวคือ

  1.1 ถ้าผู้ร้องเป็นบุตรของมารดาที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าบิดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทย

ผูร้้องย่อมเป็นผู้มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิตามหลกัสายโลหติจากมารดา ไม่ว่าผูร้้องจะเกิดในหรอืนอกราชอาณาจกัรกต็าม 

ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

  1.2 ถ้าผู้ร้องเป็นบุตรของบิดาท่ีมีสัญชาติไทยและเป็นบิดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ส่วนมารดาเป็นคน

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ผู้ร้องย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตจากบิดาไม่ว่าผู้ร้องจะเกิดในหรือ

นอกราชอาณาจักรก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

  1.3 ถ้าผู้ร้องเป็นบุตรของบิดาที่มีสัญชาติไทยและเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนมารดาเป็นคน

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีนี้จะต้องพิจารณาสถานที่เกิดของผู้ร้องประกอบด้วย กล่าวคือ ถ้าผู้ร้องเกิดนอกราชอาณาจักร 

ผู้ร้องและบิดาจะต้องยื่นเรื่องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเพ่ือขอพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็น

บิดาและบุตร เมื่อได้รับหนังสือรับรองผลการพิสูจน์ความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วจึงจะถือได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

โดยการเกดิตามหลกัสายโลหติจากบิดา ซึง่เป็นไปตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบญัญติัสญัชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิม่เตมิ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แต่ถ้าผู้ร้องเกิดในราชอาณาจักร ผู้ร้องย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน

ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และไม่เข้า

เงื่อนไขการไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เนื่องจากบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ขอหารือกรณีบุคคลผู้ขอพิสูจน์สัญชาติไทย

อ้างว่ามีบิดามารดาเป็นผู้มีเชื้อสายไทย

ส่วนการทะเบียนราษฎร
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  1.4 การพจิารณาสญัชาตขิองบดิามารดาของผู้ร้อง มหีลกัเกณฑ์เช่นเดียวกนั คอื ขึน้อยูก่บัสัญชาตขิอง 

ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย แล้วแต่กรณี เช่น ถ้าปู่หรือย่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด บิดาของผู้ร้องก็ย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทย

โดยการเกิด หรือถ้าตาหรือยายเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มารดาของผู้ร้องก็ย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

และย่อมส่งผลถึงผู้ร้องให้ได้สัญชาติโดยการเกิดด้วย ถ้าบิดาและหรือมารดาไม่ได้สละสัญชาติไทยหรือเสียสัญชาติไทย

ในขณะที่ผู้ร้องเกิด

 2. การทีบ่คุคลจะได้สญัชาตไิทยหรอืไม่ ย่อมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ส่วนการมชีือ่และรายการบคุคล

ระบุสัญชาติไทยในเอกสารการทะเบียนราษฎร เป็นการรับรองสิทธิในสถานะของบุคคลให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเท่านั้น

ดงันัน้ การทีบ่คุคลใดไม่มเีอกสารการทะเบียนราษฎรหรอืมแีต่ปรากฏรายการสญัชาตว่ิาไม่ได้สญัชาตไิทยหรอืไม่มสีญัชาติ 

มิได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่มีสัญชาติไทย จึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเรียกตรวจ

หลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ยืนยันการมีหรือไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย

 3. การตรวจสารพนัธกุรรมหรอื DNA เพือ่พสิจูน์การมสีญัชาตไิทยของผูข้อแจ้งการเกดิหรอืขอเพิม่ชือ่ในทะเบียนบ้านนัน้

ความส�าคัญอยู่ที่คนที่เป็นคู่ตรวจจะต้องเป็นญาติร่วมสายโลหิตของผู้ร้อง เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติที่จะท�าให้

ผู้ร้องได้รับสัญชาติไทย เช่น บุตรตรวจกับบิดามารดาที่มีสัญชาติไทย น้องตรวจกับพี่ร่วมมารดาเดียวกันซึ่งมีสัญชาติไทย

โดยการเกิด หลานสาวตรวจกับยายที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หลานชายตรวจกับอาหรือน้าชายซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดา

มารดาเดยีวกันกับบิดาของหลานโดยมปู่ี ย่า เป็นคนสญัชาตไิทย ตวัอย่าง เช่น นายรวม เป็นผูร้้องขอเพ่ิมชือ่ในทะเบียนบ้าน

เนื่องจากตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ตรวจ DNA กับนายเพ็ชร บุคคลสัญชาติไทยซ่ึงมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)

เป็นบุคคลประเภท 3 ระบุรายการบิดามารดาสัญชาติไทย โดยนายเพ็ชร เป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับบิดา

ของนายรวมซึ่งเสียชีวิตแล้ว เป็นต้น

 4. กรณีที่นายทะเบียนพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่บิดามารดาของ

ผู้ร้องไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร การลงรายการสัญชาติของบิดามารดาในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้เว้นไว้

โดยถือปฏิบัติตามข้อ 60 หรือ 98 (4) ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 

(หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/17438 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560)
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 นางสาวบญุยิง่ ชัง่สัจจา นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการ ส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยีการทะเบยีน 

ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิสส�าหรับ

หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่สภาสถาปนกิ

และกระทรวงอตุสาหกรรม เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่14 กนัยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ช้ัน 8 อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) 

อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นางสาวบญุยิง่ ชัง่สัจจา นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการ ส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยีการทะเบยีน 

ให้การต้อนรบัและเป็นวทิยากรในการฝึกอบรมนกัศกึษาหลักสูตรเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบยีนและบตัร ส�านกัทะเบียน

ท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จ�านวนรุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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 กรมการปกครอง โดยสำานักบริหารการทะเบียน จัดหน่วยบริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ออกให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ประชารัฐโปร่งใส ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน ให้การต้อนรับคณะจาก Sri Lanka
Institute of Development Administration ประเทศศรีลังกา จ�านวน 30 คน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน
กระบวนงานการจดัท�าฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร และการพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน เมือ่วนัศกุร์ที ่1 กนัยายน 2560 
ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน กล่าวอวยพรและมอบของท่ีระลึกให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าสังกัด ส�านักบริหารการทะเบียน ครบเกษียณอายุและพ้นจากราชการเนื่องจากมีครบ 60 ปี
บริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 10 ราย ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ
ส�านักบริหารการทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ 100 ปี ธงชาตไิทย เมือ่วนัพฤหสับดีท่ี 28 กนัยายน 2560 ณ บรเิวณหน้าเสาธงชาติ อาคารกรมการปกครอง 
(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ส�าหรับบุคลากรสังกัดศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/สาขาจังหวัด ก็ได้
เข้าร่วมกิจกรรมกับอ�าเภอพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน
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เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติงาน
ด้านการทะเบยีนและบตัรด้วยระบบคอมพวิเตอร์ให้กบัหน่วยให้บรกิาร จ�านวน 25 แห่ง ได้แก่ ส�านกัทะเบยีนจงัหวดั 1 แห่ง ส�านกัทะเบียนอ�าเภอ 8 แห่ง
ส�านักทะเบียนท้องถิ่น 15 แห่ง และศูนย์บริการร่วมอ�าเภอ..ยิ้ม 1 แห่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เช่น ระบบงานเลือกตั้งทุกประเภท ระบบการจัดท�าทะเบียนส�าหรับบุคคลผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบยีน ระบบแรงงานต่างด้าว (การจัดท�าบตัรประจ�าตวัให้กบัแรงงานต่างด้าวและผู้ตดิตามกรณีบตัรเดมิช�ารดุสญูหาย การปรบัปรงุแก้ไข
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวกรณีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง) เป็นต้น
 แนวทางการทำางานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเน้นการท�างานเป็นทีม (Teamwork)
โดยตัง้วตัถปุระสงค์ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างชดัเจน ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผิดชอบร่วมกนั มเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และกล้าท่ีจะเผชญิหน้า
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งต้องให้ความส�าคัญในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ
และการประสานงาน จงึจะท�างานบรรลแุละส�าเรจ็ไปได้ด ีแนวทางของศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค 7 สาขาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เมือ่ได้รบันโยบาย
การปฏบิตังิานจากส่วนกลางมาแล้วกจ็ะถ่ายทอดให้ทมีงานทกุคนทราบ พร้อมร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ และก�าหนดความรบัผดิชอบในการปฏิบัตงิานน้ัน ๆ
ทั้งนี้ ท�าให้ทุกคนในทีมสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีนางทรงสมร วรรณโร
เป็นหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน จ�านวน 3 คน คือ

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6/1 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร 032 - 604398 โทรสาร 032 - 611721

นางทรงสมร  วรรณโร
ห้วหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7

สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสมจิตร  โขมพัตร
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นายธนัท  เชื้อชาติิ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง (ลูกจ้างเหมาบริการ)

นางสาวศกลวรรณ ทองคำา
เจ้าหน้าที่ปกครอง (ลูกจ้างเหมาบริการ)
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	 ถาม  ใครท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู ้ รับแจ้ง

ของส�านักทะเบียนอ�าเภอ และส�านักทะเบียนท้องถ่ิน

และมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่อย่างไร

	 ตอบ ส�านักทะเบียนกลาง ได้มีประกาศแต่งต้ัง

นายทะเบียนผู ้รับแจ้งประจ�าส�านักทะเบียนอ�าเภอและ

ส�านักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมท้ังก�าหนดขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่ไว้ ดังนี้

 1. ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป

ระดบัปฏบิตังิานขึน้ไป ทีม่คี�าสัง่อ�าเภอหรอืกิง่อ�าเภอมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นนายทะเบียนผู ้รับแจ้ง

ของส�านักทะเบียนอ�าเภอ

 2.    ให้ข้าราชการกรงุเทพมหานครสามญั ประเภททัว่ไป

ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป ที่มีค�าสั่งส�านักงานเขตมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นนายทะเบียนผู ้รับแจ้ง

ของส�านักทะเบียนท้องถิ่นเขตกรุงเทพมหานคร

 3. ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป ระดับ

ปฏบิตังิานขึน้ไป ทีม่คี�าสัง่เทศบาลหรือเมอืงพทัยาแล้วแต่กรณี

มอบหมายให้ปฏบิตังิานทะเบยีนราษฎร เป็นนายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง

ของส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลหรือเมืองพัทยา

 4. ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง ตามข้อ 1 - 3 มีอ�านาจ

หน้าที่เก่ียวกับการรับแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่

การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน การก�าหนดเลขประจ�าบ้าน

และการออกเอกสารการทะเบยีนราษฎร ตามพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ

ส�านักทะเบียนกลางที ่มท 0309.1/ว 22 ลงวนัที ่25 เมษายน 2560

 ถาม เมื่อเจ้าบ้านได้น�าค�าส่ังศาลว่าบุตรเป็นคน

สาบสูญยื่นต่อนายทะเบียน เพ่ือขอหลักฐานมรณบัตร

นายทะเบียนจะด�าเนินการให้ได้หรือไม่ อย่างไร

	 ตอบ	กรณีของคนสาบสูญ ตามกฎหมายเท่ากับว่า

บุคคลที่สาบสูญคือ ผู ้ที่ไม่มีสภาพบุคคลแล้ว แต่ในทาง

ทะเบยีนราษฎรการแจ้งบคุคลสาบสญูกับการแจ้งบคุคลเสยีชวีติ

มคีวามแตกต่างกนัเพราะคนสาบสญูอาจจะเสยีชวีติหรอืไม่กไ็ด้

ดังนัน้ นายทะเบยีนจึงรับแจ้งการตายและออกมรณบัตรไม่ได้

กรณนีัน้ นายทะเบยีนจะด�าเนนิการตรวจสอบหลกัฐานค�าส่ังศาล

ท่ีสั่งให้เป็นคนสาบสูญและหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชนคนสาบสูญ (ถ้าม)ี ส�าเนาทะเบยีนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงด�าเนินการจ�าหน่ายชื่อและ

รายการบคุคลออกจากทะเบยีนบ้าน โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ

ส�านักทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535

(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 111/1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548



15

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

ฉบับเดือน กันย�ยน 2560

	 ถาม	 บ้านที่รื้อถอนและถูกจ�าหน่ายไปแล้ว ต่อมา

มีการปลูกสร้างบ้านขึ้นใหม่ในบริเวณเดียวกัน นายทะเบียน

จะน�าเลขหมายประจ�าบ้านและเลขรหัสประจ�าบ้านของบ้าน

ที่จ�าหน่ายไปแล้วมาใช้ใหม่ได้หรือไม่

 ตอบ เลขหมายประจ�าบ้านของบ้านท่ีถกูจ�าหน่ายไปแล้ว

นายทะเบียนสามารถจะน�ามาก�าหนดให้กับบ้านหลังใหม่ที่ได้

ปลกูสร้างขึน้ในบรเิวณเดยีวกนัได้ ส่วนเลขรหสัประจ�าบ้านนัน้

เมื่อมีการจ�าหน่ายไปแล้ว ไม่ให้น�ากลับมาใช้อีก แต่ให้ก�าหนด

เลขรหัสประจ�าบ้านใหม่ตามแบบ ท.ร.99 ก โดยถือปฏิบติัตาม

ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร 

พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ.2551) ข้อ 19

	 ถาม นายเอ เช่าบ้านของนายบี อยู่อาศัยโดยไม่มี

สัญญาเช่า ต่อมานายเอ ต้องการแจ้งย้ายชื่อของตนมาเข้าใน

ทะเบียนบ้านของบ้านที่เช่าอยู่ เพื่อจะได้ขอท�าบัตรประกัน

สุขภาพ แต่นายบี ไม่ยินยอม กรณีนี้จะด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ	 การที่นายบี ที่เป็นเจ้าบ้านไม่ยอมแจ้งย้าย

ช่ือของนายเอ ซึ่งเป็นผู้เช่าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านนั้น 

อาจเนื่องมาจากความเข้าใจผิดในความหมายของการมีชื่อใน

ทะเบยีนบ้านในฐานะเจ้าบ้าน และอาจกลวัจะมปัีญหาในภายหลงั

ดังนั้น นายทะเบียนต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ี

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของเจ้าบ้านให้เข้าใจ

โดยเฉพาะผูม้บ้ีานให้เช่า หรอืเจ้าของหอพกั รวมถงึการตรวจสอบ

ให้มกีารด�าเนนิการตามกฎหมายของนายทะเบียน ส่วนกรณทีี่

เจ้าบ้านไม่ยอมแจ้งย้ายเข้าให้กับผู้เช่าบ้าน ให้ผู้เช่ายื่นค�าร้อง

ต่อนายทะเบยีนเพือ่มีหนงัสอืแจ้งให้เจ้าบ้านมาด�าเนนิการแจ้ง

ย้ายเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากเจ้าบ้านไม่มาด�าเนินการ

ก็ให้ด�าเนินคดีแก่เจ้าบ้านผู้นั้นต่อไป โดยอาศัยอ�านาจตาม

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 10 

มาตรา 30 และมาตรา 47 (1)

	 ถาม	กรณบีคุคลตายมาหลายปีแล้ว แต่ยงัไม่ได้แจ้ง

การตาย ญาติจะมาด�าเนินการแจ้งตาย นายทะเบียนสามารถ

รับแจ้งการตายเกินก�าหนดหรือจ�าหน่ายชื่อได้หรือไม่

	 ตอบ การแจ้งการตายเกินก�าหนด ผู้แจ้งจะต้อง

ยนืยนัได้ว่า ไม่เคยมกีารแจ้งการตายมาก่อน และผูแ้จ้งควรทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู ้ตาย เช่น สาเหตุการตาย สถานที่ตาย

วันเดือนปีที่ตาย เป็นต้น ถ้าผู้แจ้งไม่สามารถยืนยันได้ว่ามี

การแจ้งตายหรือไม่ หรือไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู ้ตาย

แต่การสอบสวนปรากฏแน่ชัดว่าผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านได้

ตายไปแล้ว นายทะเบียนสามารถพิจารณาจ�าหน่ายช่ือและ

รายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบ

ส�านักทะเบียนกลางว ่าด ้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร

พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) 

ข้อ 70 หรือข้อ 111 แล้วแต่กรณี

****************************
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