
วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกรอง www.bora.dopa.go.th

THE ONE Call Center 1548THE ONE Call Center 1548 ปที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เดอะ วัน

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

2

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

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

	 ส�ำนักพระรำชวังได้มีประกำศเรื่องพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี	จักรีนฤบดินทร	
สยำมินทรำธิรำช	บรมนำถบพิตร	สวรรคต	เมื่อวันที่	13	ตุลำคม	พุทธศักรำช	2559	ควำมว่ำ
	 “พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	มหติลำธเิบศรรำมำธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยำมนิทรำธริำช	บรมนำถบพติร	
เสด็จพระรำชด�ำเนินไปประทับรักษำพระอำกำรประชวร	ณ	 โรงพยำบำลศิริรำช	 ตั้งแต่วันศุกร์ท่ี	 3	 ตุลำคม	พุทธศักรำช	 2557	 ตำมท่ี
ส�ำนักพระรำชวัง	ได้แถลงให้ทรำบเป็นระยะแล้วนั้น
	 แม้คณะแพทย์ได้ถวำยกำรรักษำอย่ำงใกล้ชิดจนสุดควำมสำมำรถ	แต่พระอำกำรประชวรหำคลำยไม่	ได้ทรุดหนักลงตำมล�ำดับ	
ถึงวันพฤหัสบดีที่	13	ตุลำคม	พุทธศักรำช	2559	เวลำ	15	นำฬิกำ	52	นำที	เสด็จสวรรคต	ณ	โรงพยำบำลศิริรำช	ด้วยพระอำกำรสงบ
สิริพระชนมพรรษำปีที่	89	ทรงครองพระรำชสมบัติได้	70	ปี”
	 กำรสวรรคตของพระองค์สร้ำงควำมโศกเศร้ำเสียใจเป็นอย่ำงยิ่งต่อปวงชนชำวไทย	 รัฐบำลได้ประกำศไว้ทุกข์และถวำยควำม
อำลัยเป็นเวลำ	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่	14	ตุลำคม	2559	เป็นต้นไป	และไม่เพียงปวงชนชำวไทยเท่ำนั้นที่ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณล้นพ้นและ
แซ่ซ้องในพระอจัฉรยิภำพแห่งพระองค์ท่ำน	ในทีป่ระชมุสมัชชำสหประชำชำต	ิเมือ่วนัที	่28	ตลุำคม	2559	ได้มวีำระพเิศษ	มกีำรยนืสงบนิง่	
1	นำที	เพื่อแสดงควำมอำลัย	และนำยบัน	คี-มูน	เลขำธิกำรสหประชำชำติ	รวมถึงประธำนกลุ่มภูมิภำคต่ำงๆ	ของโลกและเอกอัครรำชทูต
ผู้แทนถำวรประเทศต่ำงๆ	ได้กล่ำวแสดงควำมอำลัยและถวำยสดุดีแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	
ในหลวงรัชกำลที่	9	แห่งรำชอำณำจักรไทย	และผู้น�ำประเทศต่ำงๆ	ได้แสดงควำมเสียใจต่อกำรสูญเสีย	“กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่”	รวมถึงมีผู้น�ำ
และบุคคลส�ำคัญของประเทศต่ำงๆ	เดินทำงมำร่วมแสดงควำมอำลัยถวำยสักกำระพระบรมศพด้วย
	 งำนพระรำชพิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	ณ	 พระที่นั่งดุสิต
มหำปรำสำท	ในพระบรมมหำรำชวัง	ก�ำหนดกำรสวดพระอภิธรรมประจ�ำวันตลอด	100	วัน	และมีพระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล
สตัตมวำร	(7	วนั)	ในวนัพธุที	่19	ตลุำคม	2559,	พระรำชพธิทีรงบ�ำเพญ็พระรำชกศุลปัณรสมวำร	(15	วนั)	ในวนัพฤหสับดทีี	่27	ตลุำคม	2559,
พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลปัญญำสมวำร	 (50	 วัน)	 ในวันพฤหัสบดีที่	 1	 ธันวำคม	2559,	พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล
สตมวำร	(100	วนั)	ในวนัศกุร์ที	่20	มกรำคม	2560	และภำยหลังครบ	100	วนั	สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณ	บดนิทรเทพยวรำงกรู
รชักำลที	่10	ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ	พระรำชทำนพระรำชำนญุำตให้หน่วยงำนภำครฐั	ภำคเอกชน	และประชำชน	เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพ
ในกำรบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณถวำยเป็นพระรำชกุศลอย่ำงต่อเนื่อง
 ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	รัชกำลที่	10	ทรงตระหนักถึงควำมอำลัยรัก
ควำมศรัทธำ	 และควำมจงรักภักดีของประชำชนทุกหมู่เหล่ำที่มีต่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร
ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ	ให้เลือ่นก�ำหนดวนัสดุท้ำยของกำรกรำบถวำยบงัคมพระบรมศพ	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหำปรำสำท	ในพระบรมมหำรำชวงั
จำกเดิมวันที่	30	กันยำยน	2560	เป็นวันที่	5	ตุลำคม	2560	โดยนับแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ำยมีประชำชนเข้ำกรำบสักกำระพระบรมศพ
จ�ำนวน	12,739,531	คน	
	 กำรพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ	พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	 มีขึ้นระหว่ำง
วันที่	25	-	29	ตุลำคม	2560	รวม	5	วัน	มีล�ำดับดังนี้
	 วันที่	25	ตุลำคม	2560	เวลำ	17.30	น.	พระรำชพิธีพระรำชกุศลออกพระเมรุมำศ	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท	ในพระบรม
มหำรำชวัง
	 วันที่	26	ตุลำคม	2560	เวลำ	07.00	น.	พระรำชพิธีอัญเชิญพระบรมศพจำกพระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท	ในพระบรมมหำรำชวัง
ไปยังพระเมรุมำศ	เวลำ	17.30	น.	และในเวลำ	22.00	น.	พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ	ณ	พระเมรุมำศ	ท้องสนำมหลวง
	 วันที่	27	ตุลำคม	2560	เวลำ	08.00	น.	พระรำชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ	ณ	พระเมรุมำศ	ท้องสนำมหลวง
	 วันที่	28	ตุลำคม	2560	เวลำ	17.30	น.	พระรำชพิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลพระบรมอัฐิ	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท	ในพระบรม
มหำรำชวัง
	 วันที่	 29	 ตุลำคม	 2560	 เวลำ	 10.30	 น.	 พระรำชพิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลและอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐำน
พระวิมำนบนพระที่นั่งจักรีมหำปรำสำท	ในพระบรมมหำรำชวัง	เวลำ	17.30	น.	พระรำชพิธีบรรจุพระบรมรำชสรีรำงคำร	ณ	วัดรำชบพิธ
สถิตมหำสีมำรำม	และวัดบวรนิเวศวิหำร
	 ทัง้นี	้เป็นกำรเสรจ็สิน้พระรำชพิธทีีส่มพระเกยีรตแิห่งในหลวงรชักำลที	่9	แห่งรำชอำณำจกัรไทย	และเป็นหนึง่ในประวตัศิำสตร์
ส�ำคัญยิ่งที่ทั่วโลกร่วมน้อมจำรึก
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ฉบับเดือน ตุล�คม 2560ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงได้รับกำรเคำรพยกย่องอย่ำงสูงยิ่งในระดับโลก
หน่วยงำน	และองค์กรระหว่ำงประเทศ	ได้ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยรำงวัลสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่ำนมำกมำย	อำทิ
	 รำงวัลหญ้ำแฝกชุบส�ำริด	ในฐำนะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน�้ำ	ทูลเกล้ำฯ	ถวำยโดยธนำคำรโลก	ในปี	2536
	 เหรียญและถ้วยรำงวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น	รวม	๕	รำงวัลขององค์กำรบรัสเซลส์ยูเรกำในงำนนิทรรศกำร	Brussel	Eureka	2000	:	
49th	World	Exhibition	of	Innovation,	Research	and	New	Technology	กรุงบรัสเซลส์	รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม	เฉลิมพระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน�้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย	หรือ	“กังหันชัยพัฒนำ”	ในปี	2544	และใน
งำนนิทรรศกำร	Brussel	Eureka	2000	:	50th	ทรงได้รับรำงวัลเหรียญทองส�ำหรับโครงกำรน�้ำมันไบโอดีเซล	สูตรสกัดจำกน�้ำมันปำล์ม
โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่	และโครงกำรฝนหลวง	ในปี	2545
	 รำงวัลควำมส�ำเร็จสูงสุดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์	 (The	UNDP’s	Human	Development	Lifetime	Achievement	Award)	
โดยโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ	(UNDP)	ได้ทูลเกล้ำฯ	ถวำยเป็นพระองค์แรกในปี	2549
	 รำงวัลสดุดีพระเกียรติคุณ	 ด้ำนกำรศึกษำวิจัยท�ำฝนเทียมและพัฒนำดัดแปรสภำวะอำกำศ	 ในฐำนะที่ทรงสนับสนุนกำรศึกษำ
วิจัยกำรท�ำฝนเทียมในประเทศไทย	โดยรัฐบำลสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	ร่วมกับองค์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก	ในปี	2550
	 รำงวัลนักวิทยำศำสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม	 (The	Humanitarian	Soil	 Scientist)	 โดยสหภำพวิทยำศำสตร์ทำงดินนำนำชำติ	
(IUSS)	ซึ่งต่อมำที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติได้มีมติรับรองกำรจัดตั้ง	วันดินโลก	(World	Soil	Day)	วันที่	5	ธันวำคมของทุกปี	อันเป็น
วันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	โดยสมำชิกสหประชำชำติกว่ำ	200	ประเทศทั่วโลก	ได้จัดงำน
วันดินโลกมำนับตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมำ	
	 ตลอด	 70	 ปี	 แห่งกำรครองพระรำชสมบัติ	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	 ได้ทรงอุทิศ
พระรำชทรัพย์และทรงมีโครงกำรพระรำชด�ำริเพื่อพัฒนำประเทศไทยมำกกว่ำ	 4,000	 โครงกำร	 อีกทั้งยังได้เสด็จพระรำชด�ำเนิน
ไปทรงเยีย่มรำษฎรในภูมิภำคต่ำงๆ	ทัว่ประเทศ	กล่ำวได้ว่ำ	ทกุหนทกุแห่งบนผนืแผ่นดนิไทยทีร่อยพระบำทได้ประทบัลง	ได้ทรงขจดัทกุข์ยำก
น�ำควำมผำสุกและทรงยกฐำนะควำมเป็นอยู่ของรำษฎรให้ดีขึ้น	 ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชำวไทยตลอดระยะเวลำ
โดยมิได้ทรงค�ำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย
	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริและทรงน�ำกำรปฏิบัติ
เพ่ือบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของอำณำประชำรำษฎรให้ได้ผลแท้จริง	 เป็นพระรำชด�ำริอันเรียบง่ำย	 ใช้เครื่องมือใกล้ตัว	 และประหยัด
ปฏิบัติได้ทุกภูมิสังคมของไทยหรือแม้แต่ในต่ำงประเทศ	 พระรำชด�ำริหลำยองค์เป็นทั้งทฤษฎีและปรัชญำ	 จนเป็นท่ีสรรเสริญว่ำ
คือ	“ศำสตร์ของพระรำชำ”	อำทิ
	 เกษตรทฤษฎใีหม่	ทรงเน้นเรือ่งกำรจัดกำรทีด่นิและน�ำ้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกร	แบ่งออกเป็น	3	ขัน้	คอื	ขัน้ต้น	เป็นกำร
แบ่งพื้นที่อยู่อำศัยและที่ท�ำกินเป็น	4	ส่วน	ตำมอัตรำส่วน	30	:	30	:	30	:	10	ส่วนที่	1	ขุดสระเพื่อกักเก็บน�้ำฝน	ส่วนที่	2	ปลูกข้ำว	ส่วนที่	3
ปลูกผลไม้	พืชผัก	พืชไร่	ส่วนที่	4	เป็นที่อยู่อำศัยและเลี้ยงสัตว์	ขั้นที่	2	เป็นกำรให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่มย่อยหรือสหกรณ์
ในด้ำนกำรผลิต	กำรตลำด	กำรเป็นอยู่	สวัสดิกำร	กำรศึกษำ	สังคม	และศำสนำ	ขั้นที่	3	อันเป็นขั้นสุดท้ำย	คือ	กำรติดต่อประสำนงำน
เพื่อจัดหำทุนหรือแหล่งเงินมำช่วยในกำรลงทุนและพัฒนำคุณภำพชีวิต	
	 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 ควำมพอเพียงหมำยถึงควำมพอประมำณ	ควำมมีเหตุผล	 ควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีพอที่จะรับมือกับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในภำยนอก	ทั้งนี้จะต้องอำศัยควำมรู้	ควำมรอบคอบระมัดระวัง
อย่ำงยิ่งในกำรน�ำวิชำกำรต่ำงๆ	 มำใช้ในกำรวำงแผนและด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน	 ขณะเดียวกันที่ต้องเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกในคุณธรรม
ควำมซื่อสัตย์สุจริต	มีควำมรู้ที่เหมำะสม	ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน	ประหยัด	มีควำมเพียร	มีสติ	ทรงเน้นย�้ำว่ำเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่แต่
พอมพีอกนิเท่ำนัน้	หำกต้องมกีำรพฒันำให้ก้ำวหน้ำประสบควำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยด้วย	ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงจงึน�ำไปปฏบิตัไิด้
ทั้งระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	จนถึงระดับรัฐ

 บัดนี	้แม้ว่ำพระองค์จะเสด็จสูส่วรรคำลยัแล้ว	แต่พระเกยีรตยิศ	พระเกยีรตศัิกดิ	์พระเกยีรตคุิณ	ของพระองค์ยังปรำกฏขจรขจำย
ท่วมท้นเหนือเกล้ำเหนือกระหม่อมของพสกนิกรชำวไทยทุกหมู่เหล่ำเสมือนว่ำพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่	 และพระองค์ท่ำนจะสถิต
อยู่ในใจของปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำไปตรำบชั่วนิรันดร์

น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นอันหำที่สุดมิได้
ข้ำพระพุทธเจ้ำ

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

วัน เดือน ปี เกิด 19 กุมภำพันธ์ 2504

ประวัติกำรศึกษำ / กำรอบรม 
	 -	รัฐศำสตรบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 -	รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 -	หลักสูตรนำยอ�ำเภอ	รุ่นที่	38	พ.ศ.2538
	 -	หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	41	พ.ศ.2543
	 -	หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง	(นบส.)	ก.พ.	รุ่นที่	42	พ.ศ.2546
	 -	หลักสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ	ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง	รุ่นที่	3	สถำบันพระปกเกล้ำ	พ.ศ.2546
	 -	วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	(วปอ.)	รุ่นปี	พ.ศ.	2549
	 -	หลักสูตรนักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	1	พ.ศ.2553
	 -	หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	16	
	 		สถำบันพระปกเกล้ำ	พ.ศ.	2556
	 -	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรพัฒนำเมือง	(มหำนคร	รุ่นที่	2)	กรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.2556
	 -	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงอำเซียน	ส�ำนักงำน	ก.พ.	รุ่นที่	2	ปี	พ.ศ.2556
	 -	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	17	พ.ศ.2557
	 -	หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	19	พ.ศ.2557
	 -	หลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	7	(พตส.	7)	พ.ศ.	2559

	 -	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย	(นธป.)	รุ่นที่	5	ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2560

เครื่องรำชอิสริยำภรณ	์		มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก	(ม.ป.ช.)	เมื่อวันที่	3	ธันวำคม	2557

ประวัติกำรรับรำชกำร 
	 -	เริ่มรับรำชกำรวันที่	13	สิงหำคม	2527
	 -	ปลัดอ�ำเภอ	(เจ้ำพนักงำนปกครอง	3)	อ�ำเภอดงหลวง	จังหวัดมุกดำหำร
	 -	ผู้ตรวจกำรส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
	 -	ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอแม่เปิน	จังหวัดนครสวรรค์
	 -	เร่งรัดพัฒนำชนบทจังหวัดสิงห์บุรี	(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนพัฒนำชนบท	8)
	 -	เร่งรัดพัฒนำชนบทจังหวัดนครสวรรค์	(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนพัฒนำชนบท	8)
	 -	ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่	กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
	 -	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย	กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
	 -	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมกำรป้องกันสำธำรณภัย	กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
	 -	รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
	 -	ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย	(รก.)
	 -	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี	(1	ตุลำคม	2552	–	30	กันยำยน	2555)
	 -	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	(1	ตุลำคม	2555	–	30	กันยำยน	2560)
	 -	ปลัดกระทรวงมหำดไทย	(1	ตุลำคม	2560	-	ปัจจุบัน)

นำยฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

ข่าวสารการทะเบียน

 นำยช�ำนำญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมกำรปกครอง	 เป็นผู้แทนกรมกำรปกครองลงนำมบันทึกข้อตกลง

ว่ำด้วยกำรขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบยีนประวัตริำษฎรจำกฐำนข้อมลูทะเบยีนกลำงด้วยระบบคอมพิวเตอร์และข้อตกลง

ว่ำด้วยกำรขอใช้โปรแกรมส�ำหรบัอ่ำนข้อมูลจำกบตัรประจ�ำตวัประชำชน	ระหว่ำงกรมกำรปกครอง	กบักรมวทิยำศำสตร์

กำรแพทย์	โดยนำยสขุมุ	กำญจนพมิำย	อธิบดกีรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์	เมือ่วนัพธุที	่18	ตุลำคม	2560	ณ	ห้องประชุม	722

อำคำร	14	ชั้น	7	กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	ถนนติวำนนท์	อ�ำเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี

 นำยวิเชียร ชิดชนกนำรถ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	 เข้ำร่วมกำรประชุมและบรรยำยเกี่ยวกับ

“ระบบกำรทะเบียนรำษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย”	 ให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมครั้งท่ี	 3	 ของกลุ่มผู้บังคับบัญชำ

ระดับภูมิภำคเกี่ยวกับระบบกำรลงทะเบียนรำษฎรและสถิติชีพ	(CRVS)	ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรติดตำมประเมินผล

จำกกำรประชุมครั้งแรกและครั้งที่	 2	 ส�ำหรับกำรลงทะเบียนรำษฎรและสถิติชีพ	 (CRVS)	 ในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก

ที่ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎำคม	 2558	 และเดือนกันยำยน	 2559	 ตำมล�ำดับ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 19	 ตุลำคม	 2560

ณ	ห้องประชุม	Meeting	Room	F	ส�ำนักงำนสหประชำชำติ	กรุงเทพมหำนคร
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ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

 นำยวิเชยีร ชดิชนกนำรถ ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน	ให้กำรต้อนรับคณะเจ้ำหน้ำทีจ่ำกธนำคำรโลก	

(THE	WORLD	 BANK)	 ซึ่งได้น�ำคณะเจ้ำหน้ำที่จำกประเทศฟิลิปปินส์	 มำศึกษำดูงำนและรับฟังบรรยำยเกี่ยวกับ

กำรลงทะเบยีนรำษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์	และพฒันำกำรด้ำนกำรทะเบยีนรำษฎรของประเทศไทย	ตัง้แต่อดีตจนถงึ

ปัจจุบัน	 เมื่อวันอังคำรท่ี	 17	 ตุลำคม	 2560	ณ	 อำคำรกรมกำรปกครอง	 (คลอง	 9)	 อ�ำเภอล�ำลูกกำ	 จังหวัดปทุมธำนี

และศึกษำดูงำนหน่วยให้บริกำร	ณ	ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	กรุงเทพมหำนคร

 นำยวิเชียร ชิดชนกนำรถ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน พร้อมคณะผู้บริหำร	ประชุมหำรือแนวทำง

กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนรำษฎรทำงด้ำนประชำกรและกำรสถิติกับส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	19	

ตุลำคม	2560	ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ชั้น	2	อำคำรกรมกำรปกครอง	(คลอง	9)	อ�ำเภอล�ำลูกกำ	จังหวัดปทุมธำนี



7

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

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่12	กนัยำยน	2560	เหน็ชอบแนวทำงกำรขึน้ทะเบยีนและออกหนงัสอืคนประจ�ำเรอืให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำว

ตำมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	โดยให้เปิดขึน้ทะเบยีนแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพชูำ	ลำว	และเมยีนมำ	ซึง่มอีำยไุม่ต�ำ่กว่ำ	18	ปี

ทีป่ระสงค์จะท�ำงำนในเรือประมง	และมอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมประมง)	เป็นหน่วยงำนหลัก	โดยให้กระทรวงมหำดไทย

กระทรวงแรงงำน	ศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย	กองทัพเรือ	และจังหวัดชำยทะเล	22	จังหวัด	เป็นหน่วยงำน

ให้กำรสนับสนุนในกำรด�ำเนินกำรของศูนย์เพ่ือจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจ�ำเรือให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ	 ลำว

และเมียนมำ	ที่กรมประมงจัดตั้งขึ้นในจังหวัดชำยทะเล	22	จังหวัด	 เพื่อรับรำยงำนตัวแรงงำนต่ำงด้ำวในกำรขึ้นทะเบียนจัดท�ำทะเบียน

ประวัติ	(ท.ร.	38/1)	และยื่นค�ำขอหนังสือคนประจ�ำเรือภำยในก�ำหนด	1	เดือน	ในระหว่ำงวันที่	1	-	31	ตุลำคม	2560

	 กระทรวงมหำดไทยได้ออกประกำศ	 เรื่อง	 กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำว

บำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพำะกิจกำรประมงทะเล

ตำมมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	 12	 กันยำยน	 2560	 ลงวันท่ี	 30	 กันยำยน	 2560

ผ่อนผนัให้คนต่ำงด้ำวสัญชำตกิมัพชูำ	ลำว	และเมียนมำ	ซึง่ได้รบัหนงัสอืคนประจ�ำเรอื

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมงแล้ว	 ให้อยู ่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรช่ัวครำว

ได้ไม่เกินวันที่	30	กันยำยน	2561

	 กรมกำรปกครอง	โดยส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	(ศูนย์บริหำรกำรทะเบียน

ภำคสำขำจงัหวดั)	และจงัหวดั	โดยทีท่�ำกำรปกครองจงัหวดั	ในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยทะเล	

22	 จังหวัด	 สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวคน

ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำว	ณ	 ศูนย์เพื่อจดทะเบียนฯ	 ที่กรมประมง

จัดตั้งขึ้น	ผลกำรปฏิบัติระหว่ำงวันที่	1	-	31	ตุลำคม	2560	จ�ำนวน	14,331	รำย

ส่วนการทะเบียนราษฎร

การจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

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

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

	 ส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน	 และศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค/สำขำจังหวัด	 ทั่วประเทศ	 ได้ออกหน่วย

ให้บริกำรจัดท�ำบัตรเคลื่อนท่ี	 (Mobile	 Unit)	 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง	 คนชรำ	 และผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้	

โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.2560	(ระหว่ำงวันที่	13	ธันวำคม	2559	-	30	กันยำยน	2560)	มีสถิติกำรให้บริกำร	รวมทั้งสิ้น	

จ�ำนวน	3,929	รำย	และในปีงบประมำณ	พ.ศ.2561	กจ็ะด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งต่อไป	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน

ตำมแนวทำงกำรให้บริกำรเชิงรุกของกรมกำรปกครอง	

พื้นที่ให้บริกำร
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

ผู้ป่วยติดเตียง คนชรำ ผู้พิกำร รวม

กรุงเทพมหำนคร 126 5 - 131

ส่วนภูมิภำค 1,510 952 1,336 3,798

รวม 1,636 957 1,336 3,929

	 กรมกำรปกครอง	 โดยส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	 ได้สนับสนุนกำรรณรงค์บริจำคอวัยวะให้กับสภำกำชำดไทย	

ด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนท่ีมีควำมประสงค์จะขอบริจำคอวัยวะเพื่อกำรปลูกถ่ำย	แจ้งควำมประสงค์

ผ่ำนระบบโปรแกรมกำรออกบัตรประจ�ำตัวประชำชน	 โดยเริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่	 1	 มกรำคม	 2560	 เป็นต้นมำ

สถติผิูแ้สดงควำมประสงค์บรจิำคอวัยวะ	และดวงตำ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	ผ่ำนส�ำนักทะเบยีนอ�ำเภอ/ท้องถ่ิน

ทั่วประเทศ	ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2560	รวมทั้งสิ้น	6,167	รำย

จ�ำนวนผู้แสดงควำมประสงค์บริจำคอวัยวะเพื่อกำรปลูกถ่ำย (รำย)

อวัยวะ ดวงตำ อวัยวะและดวงตำ รวม

3,775 660 1,732 6,167

การออกหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

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

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

	 กรมกำรปกครอง	โดยส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	ได้จัดตั้งศูนย์ตอบปัญหำงำนทะเบียนและบัตร	(Call	Center)	

ทำงโทรศัพท์หมำยเลข	 1548	 (10	 คู่สำย)	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2537	 และในปี	 พ.ศ.	 2547	 ได้ปรับปรุงพัฒนำให้เป็นระบบ

คอมพิวเตอร์	ท�ำให้มีช่องทำงกำรให้บริกำรประชำชนเพิ่มมำกขึ้น

	 สถติกิำรตอบปัญหำงำนทะเบียนและบัตร	ปีงบประมำณ	
พ.ศ.	2560	 (ตั้งแต่	1	ตุลำคม	2559	ถึง	30	กันยำยน	2560)
จ�ำนวน	69,516	ครั้ง	แบ่งเป็น

นำงสิทธิพร หลังประเสริฐ
เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำศูนย์ฯ

ที่ ประเภทปัญหำที่สอบถำม จ�ำนวน (ครั้ง)

1. งำนทะเบียนรำษฎร 43,050

2. งำนทะเบียนทั่วไป 11,875

3. งำนบัตรประจ�ำตัวประชำชน 9,590

4. งำนสัญชำติ 309

5. กำรรับสมัครจิตอำสำเฉพำะกิจฯ 749

6. กำรเลือกตั้ง 11

7. เรื่องอื่นๆ	เช่น	บัตรสวัสดิกำรภำครัฐ	เป็นต้น 3,932

ช่องทำงกำรติดต่อ :

1.	หมำยเลขโทรศัพท์	1548	กด	0	ติดต่อเจ้ำหน้ำที่	(10	คู่สำย)

2.	หมำยเลขโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ	(IVR)	หมำยเลข	1548

    กด 1	งำนทะเบียนรำษฎร								 กด 2	งำนทะเบียนทั่วไป	

    กด 3	บัตรประจ�ำตัวประชำชน			กด 4	ขอรับเอกสำรทำงโทรสำร

3.	เว็บไซต์	:	www.dopa.go.th	(เลือกแบนเนอร์	1548)	และ

    www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/	

4.	เว็บเมล์	:	www.bora.dopa.go.th	(เลือกแบนเนอร์	BORA	เว็บเมล์)

5.	Line	ID	:	smiledopa

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร

(Call Center 1548) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร



10

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

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

	 สืบเนื่องจำกที่ส�ำนักทะเบียนกลำงได้แจ้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอคืนรำยกำรทะเบียนรำษฎรของคน

ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยและบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน	(บุคคลประเภท	0	กลุ่ม	89)	ที่ถูกนำยทะเบียนจ�ำหน่ำยรำยกำร

ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติและฐำนข้อมูลกำรทะเบียน	 โดยถ้ำเชื่อได้ว่ำผู้ขอเป็นเจ้ำของรำยกำรที่ถูกจ�ำหน่ำย

และเป็นบุคคลเป้ำหมำยที่ทำงรำชกำรจะต้องส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนตำมนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ให้นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถ่ินมีค�ำสั่งอนุญำตให้คืนรำยกำรและท�ำหนังสือแจ้งส�ำนักทะเบียนกลำง

โดยด่วนเพื่อขอคืนรำยกำรของบุคคล	

 เครอืข่ำยภำควชิำกำรและภำคประชำชนทีป่ฏบัิติงำนด้ำนสถำนะบุคคล	ได้แจ้งปัญหำกำรปฏบัิติเกีย่วกบัเร่ืองดงักล่ำว

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส�ำนักทะเบียนและผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลท่ีถูกจ�ำหน่ำยรำยกำรทะเบียนรำษฎรด้วย	 ท.ร.97

โดยเฉพำะกลุม่เดก็และนกัเรยีนนกัศกึษำทีไ่ด้รบักำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบยีนตำมยทุธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและ

สิทธิของบุคคล	ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	18	มกรำคม	2548	ถูกปฏิเสธกำรขออนุญำตเดินทำงออกนอกเขตจังหวัด

เพื่อไปศึกษำเล่ำเรียนหรือฝึกงำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ	อีกทั้งยังเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ

ก�ำหนดเลขประจ�ำตัว	13	หลักที่มีหลักแรกเป็นตัวอักษร	(ตัว	G	หรือ	P)	ให้กับเด็กตำมแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร	

ท�ำให้เกิดควำมสับสนและกระทบต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนอื่น	ๆ 	เช่น	กำรจัดกำรด้ำนหลักประกันสุขภำพตำม

มติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงสำธำรณสุข	เป็นต้น	

 เพือ่ให้กำรปฏบัิตใินกำรขอคืนรำยกำรบคุคลทีถ่กูจ�ำหน่ำยด้วย	ท.ร.97	ในกลุม่เด็กนกัเรยีนนกัศกึษำ	มคีวำมรวดเรว็

และเหมำะสมยิ่งขึ้น	จึงขอให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 เมื่อนำยทะเบียนได้รับแจ้งหรือได้รับค�ำร้องขอคืนรำยกำรบุคคลท่ีถูกจ�ำหน่ำยรำยกำรในทะเบียนประวัติ

คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนและฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร	 ให้ด�ำเนินกำร

ตำมแนวทำงของหนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง	ด่วนมำก	ที่	มท	0309.1/ว	25	ลงวันที่	1	มิถุนำยน	2560	โดยในส่วนของ

กำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอคืนรำยกำรนั้น	ให้เรียกตรวจจำกพยำนหลักฐำน	ดังนี้

	 	 	1.1	ถ้ำผู้ขอคืนรำยกำรบุคคลยังคงมีสถำนภำพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ	ให้เรียกตรวจหลักฐำนทำง

กำรศึกษำที่เป็นปัจจุบันของผู้นั้น	 เช่น	 เอกสำรใบรับรองผลกำรเรียน	 หรือหนังสือรับรองของโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ

ที่ผู้นั้นศึกษำเล่ำเรียนอยู่	เป็นต้น	หรือจะสอบสวนครูอำจำรย์ของโรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่ผู้นั้นเรียนอยู่แทน	จ�ำนวน	1

หรือ	2	คนก็ได้

การขอคืนรายการทะเบียนราษฎร

ของบุคคลที่ถูกจ�าหน่ายรายการในฐานข้อมูล

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

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

 	 1.2 ถ้ำผู้ขอคืนรำยกำรบุคคลเป็นผู้ที่ได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนในกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษำ

แต่ปัจจุบันพ้นจำกสถำนภำพของนักเรียนหรือนักศึกษำแล้วและมีอำยุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	 ให้เรียกตรวจหลักฐำนทำง

กำรศึกษำของผู้นั้น	เช่น	สมุดพก	หรือใบรับรองผลกำรศึกษำ	เป็นต้น	และสอบสวนผู้ปกครองของเด็กหรือพยำนบุคคล

ผู้น่ำเชื่อถือจ�ำนวนไม่เกินสองคน	เว้นแต่กรณีผู้ร้องมีหลักฐำนส�ำเนำทะเบียนนักเรียนที่สถำนศึกษำรับรองส�ำเนำถูกต้อง	

หรือหนงัสือรบัรองของโรงเรยีนหรอืสถำนศึกษำทียั่งมอีำยกุำรใช้เอกสำรนัน้ไม่เกิน	6	เดอืน	ให้ยกเว้นกำรสอบสวนพยำนบคุคล

	 	 1.3	ถ้ำผูข้อคนืรำยกำรบุคคลตำม	1.1	และ	1.2	มสีติูบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองกำรเกดิ	ท.ร.20/1	มำแสดง

ต่อนำยทะเบียน	ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรดังกล่ำว	จำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรและใช้เป็นหลักฐำน

ส�ำคัญในกำรพิจำรณำคืนรำยกำรบุคคลที่ถูกจ�ำหน่ำย

	 	 1.4	กรณผีูข้อคนืรำยกำรบคุคลเป็นผูท้ีเ่ดนิทำงเข้ำมำในประเทศไทย	กำรพจิำรณำว่ำบคุคลนัน้เดนิทำง

เข้ำมำอยูใ่นประเทศไทยภำยในวนัที	่18	มกรำคม	2548	หรอืไม่	ให้ตรวจดจูำกรำยกำรวนัเดอืนปีทีเ่ข้ำเรยีนและที่เรยีนจบ

หรือออกจำกสถำนศึกษำตำมที่ปรำกฏในหลักฐำนกำรศึกษำเป็นส�ำคัญ

	 2.	 กรณีผู้ขอคืนรำยกำรบุคคลที่มีหลักฐำนกำรศึกษำระบุเลขประจ�ำตัว	 13	 หลักข้ึนต้นหลักแรกด้วยตัวอักษร	

G	หรือ	 P	หรืออื่น	 ๆ	 ให้นำยทะเบียนจัดท�ำบันทึกช่วยจ�ำไว้ด้วย	และเมื่อได้รับกำรคืนรำยกำรบุคคลแล้วให้ท�ำหนังสือ

แจ้งประสำนไปยังโรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ไขหรือหมำยเหตุกำรมีเลขประจ�ำตัวประชำชน	13	หลัก

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรของผู้นั้นไว้ในทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนหรือ

สถำนศึกษำให้ถูกต้องตำมกฎหมำยด้วย

	 3.	 ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเพื่อขอคืนรำยกำรบุคคล	 ถ้ำผู้ขอคืนรำยกำรมีเหตุจ�ำเป็นต้องขอหนังสือรับรอง

ตัวบุคคล	 หรือขออนุญำตออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมกำรอยู่อำศัย	 ให้นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น

(กรณกีำรขอหนงัสอืรบัรองตวับคุคล)	และนำยอ�ำเภอ	(กรณกีำรขออนญุำตออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุ)	ให้ควำมอนเุครำะห์

ตำมควรแก่กรณี	มิให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิที่ผู้นั้นพึงมีพึงได้ตำมกฎหมำยและไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร

	 4.	กำรอนญุำตหรอืไม่อนญุำตให้คนืรำยกำรบคุคลทีถ่กูจ�ำหน่ำยด้วย	ท.ร.97	เป็นอ�ำนำจของนำยทะเบยีนอ�ำเภอ

และนำยทะเบยีนท้องถ่ิน	หำกจะมอบให้ผูช่้วยนำยทะเบยีนเป็นผูส้ัง่กำรแทน	จะต้องมคี�ำสัง่เป็นหนงัสอืของนำยทะเบยีน

อ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถ่ิน	 มอบอ�ำนำจให้ผู้ช่วยนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือผู้ช่วยนำยทะเบียนท้องถิ่น	 แล้วแต่กรณ	ี

ปฏบิตัริำชกำรแทน	ตำมมำตรำ	8/2	แห่งพระรำชบญัญติักำรทะเบยีนรำษฎร	พ.ศ.	2534	แก้ไขเพิม่เติม	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2551

(อ้ำงอิงหนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง	ด่วนมำก	ที่	มท	0309.1/ว	58	ลงวันที่	28	กันยำยน	2560)
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แนะน�าผู้บริหารส�านักบริหารการทะเบียน

นำยอ�ำนำจ โพธิ์สอำด
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน

นำงรัฐยำ อำจหำญ เผยพร
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรทะเบียนและบัตร

รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560
ประวัติกำรศึกษำ
	-	ปริญญำตรี	ศิลปศำสตรบัณฑิต	(รัฐศำสตร์)
	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
	-	ปริญญำโท	ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต	(รัฐศำสตร์)
	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประวัติกำรฝึกอบรม
	-	หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ	รุ่นที่	89	
	-	หลักสูตร	ผบ.ร้อย.อส.	รุ่นที่	47
	-	หลักสูตรนำยอ�ำเภอ	รุ่นที่	72	

ประวัติกำรท�ำงำน
	-	หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป	
	ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	
	-	หัวหน้ำกลุ่มงำนมำตรฐำนและระเบียบ
	บัตรประจ�ำตัวประชำชน
	ส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน	
	ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560
ประวัติกำรศึกษำ 
	-	ปริญญำตรี	ศิลปศำสตรบัณฑิต	(รัฐศำสตร์)	 
	(เกียรตินิยม)	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
	-	ปริญญำโท	ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต	(รัฐศำสตร์)	
	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประวัติกำรฝึกอบรม
	-	หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ	รุ่นที่	135
	-	หลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ	รุ่นที่	5
	-	หลักสูตรนำยอ�ำเภอ	รุ่นที่	66
	-	หลักสูตรกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับกลำง	รุ่นที่	9	
	กระทรวงยุติธรรม
 
ประวัติกำรท�ำงำน
	-	หัวหน้ำฝ่ำยช่วยอ�ำนวยกำร	
	ส�ำนักงำนผู้ตรวจรำชกำรกรมกำรปกครอง
	-	หัวหน้ำกลุ่มงำนอ�ำนวยควำมเป็นธรรม	
	ส�ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร	
	-	นำยอ�ำเภอดอนพุด	จังหวัดสระบุรี



13

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

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

	 รบัผดิชอบสนับสนนุและประสำนงำนให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขปัญหำด้ำนเทคนคิ	ด้ำนกำรใช้งำนระบบโปรแกรม
ด้ำนระเบยีบกฎหมำย	ตลอดจนสนบัสนนุทรพัยำกรกำรให้บรกิำรด้ำนกำรทะเบยีนและบตัรประจ�ำตวัประชำชน
ให้แก่ส�ำนกัทะเบยีนในพืน้ทีจ่งัหวดัระนองรวม	11	แห่ง	(ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอ	5	แห่ง	และส�ำนกัทะเบยีนท้องถิน่
6	แห่ง)	โดยมีบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนรวม	4	คน
	 นอกเหนอืจำกอ�ำนำจหน้ำทีใ่นฐำนะหน่วยสนบัสนนุ	และหน่วยปฏบิตัใินกำรออกให้บริกำรเคล่ือนที่	
(Mobile	Unit)	ท�ำบตัรประจ�ำตวัประชำชนให้กบัประชำชนทัว่ไป	และกลุม่ผูป่้วยตดิเตยีง	คนชรำ	และคนพกิำร
ที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้	ร่วมกับส�ำนักทะเบียนในท้องที่ต่ำงๆ	แล้ว	ยังมีภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย	อำทิเช่น
กำรจดัพมิพ์บตัรประจ�ำตัวจติอำสำเฉพำะกจิ	งำนพระรำชพธิถีวำยพระเพลงิพระบรมศพ	กำรจดัท�ำบตัรประจ�ำตวั
คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย	 (กลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว)	 กรณีบัตรช�ำรุด	สูญหำย	หรือเปลี่ยนนำยจ้ำง	 รวมถึงแรงงำน
ต่ำงด้ำวกลุ่มประมงทะเล	เป็นต้น	

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 8 สำขำจังหวัดระนอง

48/12	ถนนก�ำลังทรัพย์	ต�ำบลเขำนิเวศน์	อ�ำเภอเมืองระนอง	จังหวัดระนอง	85000

โทร	0-7782-2059	โทรสำร	0-7782-2112

นางนลินี เห่งรวย
ห้วหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8

สาขาจังหวัดระนอง

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดระนอง

นำงสำวภัทรำ ยวงดี
เจ้ำหน้ำที่ปกครอง

นำงสำวบุญรักษรัตน์ คล้ำยอักษร
เจ้ำหน้ำที่ปกครองช�ำนำญงำน

นำงสำวณัฐพร ชัยพันธุ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน
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	 ถาม กรณีเด็กคลอดออกมำได้	1	วัน	แล้วเสียชีวิต

โดยยังไม่มีกำรแจ้งกำรเกิด	มีเพียงหนังสือรับรองกำรเกิดจำก

โรงพยำบำล	 นำยทะเบียนสำมำรถรับแจ้งกำรเกิดของเด็ก

ได้หรือไม่

 ตอบ	พระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร	พ.ศ.2534

มำตรำ	18	วรรคหน่ึง	ใช้ค�ำว่ำเม่ือมคีนเกดิ....	ให้แจ้งกำรเกดิ....

ซึ่งค�ำว่ำ	 “คน”	 น่ำจะต้องหมำยถึง	 ผู ้มีสภำพบุคคลตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	 มำตรำ	 15	 ที่ก�ำหนดว่ำ	

สภำพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทำรกและ

ส้ินสุดเมื่อตำย	 ฉะนั้น	 กำรรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตร

จะกระท�ำได้เฉพำะกรณีบุคคลที่ขอแจ้งกำรเกิดเป็นผู้ท่ีมี

ชีวิตอยู่ในขณะแจ้งกำรเกิดเท่ำนั้น	กรณีค�ำถำม	นำยทะเบียน

ไม่สำมำรถรบัแจ้งกำรเกดิได้	เพรำะถอืว่ำสภำพบุคคลของเดก็

สิ้นสุดแล้ว	 แต่สำมำรถแจ้งกำรตำยได้	 ตำมนัยหนังสือ

ส�ำนกัทะเบยีนกลำง	ที	่มท	0309.1/423	ลงวนัที	่22	เมษำยน	2552

เร่ือง	 ตอบข้อหำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรเกิด

เด็กที่เสียชีวิต

 ถาม	 ภรรยำมีบุตรกับสำมีคนแรก	จ�ำนวน	2	คน	

แล้วเลิกรำกันไป	 ต่อมำมีสำมีใหม่แล้วมีบุตรด้วยกัน	 1	 คน	

อยำกทรำบว่ำในสูตบิตัรของบตุรทีเ่กดิจำกสำมคีนใหม่ต้องลง

ล�ำดับที่ของบุตรเป็นคนที่เท่ำไหร่

	 ตอบ	กำรลงล�ำดับที่ของบุตรในสูติบัตร	กรณีบิดำ

มิใช่สำมีคนแรกที่มีบุตรกับหญิงที่เป็นภรรยำ	ในกรณีดังกล่ำว	

ต้องลงล�ำดับของบุตรที่เกิดจำกบิดำมำรดำเดียวกัน	 โดยระบุ

ล�ำดับที่บุตรล�ำดับที่	 1	 ซึ่งกรณีดังกล่ำวได้เคยมีหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย	ที	่มท	0310.1/1877	ลงวนัที	่20	กมุภำพนัธ์	

2544	เรือ่ง	กำรลงรำยกำรในหนงัสอืรบัรองกำรเกิด	(ท.ร.1/1)

ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติไว้แล้ว

 ถาม	 นำยด�ำปลูกบ้ำนโครงสร้ำงลักษณะแบบ

ตึกแถวครึ่งชั้น	ยำวประมำณ	15	เมตร	แต่ข้ำงในไม่ได้กั้นห้อง	

(ถ้ำกั้นห้องจะได้ประมำณ	5	ห้อง)	มีห้องน�้ำ	1	ห้อง	จะมำขอ

เลขที่บ้ำน	5	ห้อง	จะสำมำรถขอได้หรือไม่

 ตอบ	ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำร

จัดท�ำทะเบียนรำษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่	5	พ.ศ.	2551)	ข้อ	9	และข้อ	10	บ้ำนที่ต้องก�ำหนด

บ้ำนเลขทีต้่องเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร	

บ้ำนหลังหนึ่งให้ก�ำหนดบ้ำนเลขที่เพียงเลขหมำยเดียว	 กรณี

ดงักล่ำวนำยทะเบยีนจะก�ำหนดเลขทีบ้่ำนให้เพยีงเลขหมำยเดยีว

 ถาม	 กรณีฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิงอยู่กินฉันท์สำมี

ภรรยำ	แต่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรสกนั	มำร้องขอให้นำยทะเบยีน

ออกหนังสือรับรองกำรอยู่กินฉันท์สำมีภรรยำ	ได้หรือไม่

 ตอบ	 กำรออกหนังสือรับรองกำรอยู่กินฉันท์สำมี

ภรรยำ	 เป็นกำรออกหนังสือรับรองกำรสมรสโดยพฤตินัย

ซึ่งไม่มีกฎหมำย	 ระเบียบ	 หรือหนังสือสั่งกำรใดวำงแนวทำง

ปฏิบัติไว้	 และกำรอยู่กินฉันท์สำมีภรรยำไม่ใช่หลักนิตินัย

ไม่สำมำรถตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ	ของทำงรำชกำรได้

เพรำะไม่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ

จงึไม่สำมำรถออกหนงัสอืรบัรองดังกล่ำวได้	โดยถอืปฏบิตัติำม

หนังสือ	ที่	มท	0305/10382	ลงวันที่	30	กรกฎำคม	2541

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

ฉบับเดือน ตุลาคม 2560
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน ตุล�คม 2560

	 ถาม	กรณสีตูบิตัร	ประชำชนมำยืน่ค�ำร้องขอคดัส�ำเนำ

แทนฉบับที่หำยไป	ในกรณีนี้เจ้ำหน้ำที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงไร 

	 ตอบ	แนวทำงปฏิบตักิรณกีำรคดัและรบัรองส�ำเนำ

รำยกำรเอกสำรทะเบียนรำษฎรของส�ำนักทะเบียนที่เปิด

ให้บริกำรประชำชนทำงด้ำนกำรทะเบียนรำษฎรด้วยระบบ

คอมพวิเตอร์	รวมถงึส�ำนกัทะเบยีนจงัหวัดและส�ำนกัทะเบยีน

กรุงเทพมหำนคร	 ให้ใช้วิธีกำรคัดรำยกำรจำกฐำนข้อมูล

กำรทะเบยีนรำษฎรเป็นหลกั	โดยถ้ำเป็นกำรคดัส�ำเนำรำยกำร

ทะเบียนบ้ำนให้ใช้แบบพิมพ์	ท.ร.14/1	กำรคัดส�ำเนำรำยกำร

ทะเบียนคนเกิด	 ให้ใช้แบบพิมพ์	 ท.ร.1/ก	 และกำรคัดส�ำเนำ

รำยกำรทะเบียนคนตำย	 ให้ใช้แบบพิมพ์	 ท.ร.4/ก	 ทั้งนี้

ส�ำนักทะเบยีนออนไลน์แต่ละแห่งสำมำรถให้บรกิำรคดัส�ำเนำ

รำยกำรเอกสำรทะเบียนรำษฎรของส�ำนักทะเบียนต่ำงๆ

ได้ท่ัวประเทศ	 (ก่อนปี	 พ.ศ.2527	 ก็ให้ใช้วิธีกำรคัดส�ำเนำ

จำกเอกสำรต้นฉบับที่ส�ำนักทะเบียนนั้นๆ	จัดเก็บไว้)	ซึ่งกรณี

ดังกล่ำวส�ำนักทะเบียนกลำงได้เคยมีหนังสือที่	 มท	0310.1/ว50 

ลงวันที่	26	พฤศจิกำยน	2544	ซักซ้อมกำรปฏิบัติไว้แล้ว

	 ถาม เด็กเป็นผู ้เยำว์มีอำยุ	 2	 ขวบ	 มำรดำมำ

ยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน	 ทร.14	 แทนตัวเด็ก

ซึ่งเด็กอยู่ต่ำงประเทศ	 โดยมีหลักฐำนรับรองกำรเกิดมำแสดง

ส�ำนักทะเบียนสำมำรถเพิ่มชื่อเด็กได้หรือไม่

	 ตอบ	 กรณีเด็กเป็นบุคคลสัญชำติไทยเกิดใน

ต่ำงประเทศ	 และปัจจุบันยังอำศัยอยู่ต่ำงประเทศมีหลักฐำน

รับรองกำรเกิด	 มีควำมประสงค์ขอมีรำยกำรบุคคลและ

เลขประจ�ำตัวประชำชนในฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร	 โดยมี

เหตุจ�ำเป็นที่ไม่อำจเดินทำงกลับประเทศไทยได้	 บิดำ	มำรดำ	

หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมำย	 หรือผู้ท่ีประสงค์ขอมี

รำยกำรบุคคลและเลขประจ�ำตัวประชำชนในฐำนข้อมูล

ทะเบียนรำษฎรซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้ว	 อำจมอบอ�ำนำจให้

ญำติพี่น้องยื่นค�ำร้องขอมีรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน

(ท.ร.14)	ก็ได้	โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำง

ว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร	 พ.ศ.2535	 (รวมฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.2551)	ข้อ	96/2

ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อำทิตย์	บุญญะโสภัต,	ช�ำนำญวิทย์	เตรัตน์,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร วิเชียร	ชิดชนกนำรถ

ท์ี่ปรึกษำ	วีนัส	สีสุข,	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	บรรจบ	จันทรัตน์,	สุชำติ	ธำนีรัตน์,	วีระชำติ	ดำริชำติ,	รัฐยำ	อำจหำญ	เผยพร,	อ�ำนำจ	โพธิ์สอำด,	นวน	โทบุตร	บรรณำธิกำรประจ�ำฉบับ	ประเชิญ	สมองดี

กองบรรณำธิกำร	ประเชิญ	สมองดี,	ณรงค์ฤทธิ์	มำทอง,	สุชำติ	บุญสิทธิ์	ฝ่ำยจัดท�ำ	อุไรวรรณ	สุขอนันต์,	ศุภเชษฐ	แสนยำงนอก	ฝ่ำยทะเบียนและจัดส่ง	ณัฐกมล	ศรีวงษำ,	ณรงค์	ยี่รงค์,	สิตำนัน	บุณโยดม

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน	กรมกำรปกครอง



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

 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรมการปกครอง โดยสำนักบริหารการทะเบียน และศูนยบริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด
จัดเตรียมบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

และบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ที่พิมพแลวเสร็จ
เพื่อสงมอบใหกับสถานที่ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา

 ขาราชการ บุคลากร และทหารผูปฏิบัติหนาที่ ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ตลอดจนภาคประชาชน รวมปฏิบัติหนาที่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการอำนวยความสะดวก
การจราจรและสถานที่จอดรถ จำนวน 1,587 คัน แกประชาชนผูรวมพิธีถวายดอกไมจันทน ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
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