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

ฉบับเดือน มกราคม 2561ฉบับเดือน มกราคม 2561

คำ�นำ�

	 สวัสดปีีใหม่	2561	ครบั	ท่านผูอ่้านวารสาร	“THE	ONE”	ทกุท่าน	วารสารฉบบันีม้อีายยุ่างเข้าปีท่ี	10	แล้ว
นับตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์	ฉบับที่	 1	ประจ�าเดือนมกราคม	2552	ซึ่งวารสารก็ได้ท�าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนสู่ท่านผู้อ่านมาอย่างต่อเนื่อง	ท่านสามารถติดตามฉบับ
ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ส�านักบริหารการทะเบียน	www.bora.dopa.go.th	หัวข้อ	“การให้บริการ”
	 ส�าหรบัปีนี	้กระทรวงมหาดไทยได้คดัเลอืกงานในภารกจิมาจดัท�าเป็นโครงการพเิศษเพือ่เป็น	“ของขวญั
มหาดไทย	ส่งต่อความสุข	ต้อนรับปีใหม่	2561”	เพื่อส่งความสุขสู่ประชาชนผ่าน	14	โครงการส�าคัญ	หนึ่งในนั้น	
คอื	“โครงการตดิต่อราชการใช้บตัรใบเดยีว”	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารประชาชน	
ท�าให้เกิดความสะดวก	รวดเร็ว	ลดการใช้ส�าเนาเอกสารราชการในการขอรับบริการจากภาครัฐ	 โดยก�าหนดให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด�าเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าว
	 ฉบบันีข้อน�าเสนอส�านกัทะเบยีนทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดส�านกัทะเบยีนดเีด่น	ประจ�าปี	2560
อีก	2	แห่ง	คือ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว	จังหวัดยโสธร	และส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	
จงัหวดัน่าน	เพือ่เป็นแนวคดิให้กบัส�านักทะเบยีนต่างๆ	ทัว่ประเทศ	ไปปรับใช้ในการเข้าร่วมประกวดส�านักทะเบยีน
ดีเด่น	ประจ�าปี	2561	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงการรบัสมคัรและจะตรวจประเมนิรอบแรกในห้วงเดอืนมนีาคมถงึเมษายน	
2561	นอกจากนั้นยังมีบทความเรื่องความส�าคัญของบัตรประจ�าตัวประชาชนตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ	
ในห้วงที่ผ่านมา	รวมทั้งคอลัมน์อื่นๆ	ที่น่าสนใจ	ขอเชิญติดตามครับ

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ

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

ท์ี่ปรึกษา	วีนัส	สีสุข,	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	บรรจบ	จันทรัตน์,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	วีระชาติ	ดาริชาติ,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	อ�านาจ	โพธิ์สอาด,	นวน	โทบุตร	บรรณาธิการประจำาฉบับ	ประเชิญ	สมองดี

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

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

 สำานักทะเบียนกลาง	 ได ้ เป ิดระบบเครือข ่าย

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

เพื่อสนับสนุนการให้บริการของส�านักทะเบียนอ�าเภอและ

ส�านกัทะเบยีนท้องถ่ินท่ัวประเทศ	ในการอ�านวยความสะดวก

แก่ประชาชนผูข้อรบับรกิารด้านการทะเบยีนและบตัรในช่วง

วันหยุดเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	2561	ระหว่างวันที่	30	ธันวาคม	

2560	 ถึงวันที่	 2	 มกราคม	 2561	 รวม	 4	 วัน	 มีสถิติการให้

บริการประชาชน	ดังนี้

ที่มา : ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

ประเภทบริการ จำานวนผู้รับบริการ (ราย)

งานทะเบียนราษฎร 5,412

งานบัตรประจ�าตัวประชาชน 6,365

งานทะเบียนทั่วไป 454

รวม 12,231

การเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชน

เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต,	ช�านาญวิทย์	เตรัตน์,	นิวัฒน์	รุ่งสาคร,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร	ชิดชนกนารถ

ท์ี่ปรึกษา	วีนัส	สีสุข,	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	บรรจบ	จันทรัตน์,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	วีระชาติ	ดาริชาติ,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	อ�านาจ	โพธิ์สอาด,	นวน	โทบุตร	บรรณาธิการประจำาฉบับ	ประเชิญ	สมองดี

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

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

ข่�วส�รก�รทะเบียน

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง	 และ
นายอนันต์	 สุวรรณรัตน์	 อธิบดีกรมการข้าว	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบยีนกลางด้วยระบบคอมพวิเตอร์โดยวธิบีรกิารข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์	
(Counter	 Service)	 และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมส�าหรับอ่าน
ข้อมลูจากบตัรประจ�าตวัประชาชนระหว่างกรมการปกครอง	กบักรมการข้าว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	มกราคม	2561	ณ	ห้องประชุมรวงข้าว	ชั้น	2	อาคาร
กรมการข้าว	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

 นายชำานาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธบิดกีรมการปกครอง	และนางสาวศริพิร	บญุช	ูรองอธบิดกีรมวชิาการเกษตร	ร่วมลงนามบนัทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบยีนประวตัริาษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางด้วยระบบคอมพวิเตอร์โดยวธิบีริการข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(Counter	Service)	และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชนระหว่าง
กรมการปกครอง	กับกรมวิชาการเกษตร	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	มกราคม	
2561	ณ	ห้องประชมุอาคารศูนย์ปฏบิตักิารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลย	ี
ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร
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ฉบับเดือน มกราคม 2561

กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2561

“ติดต่อราชการใช้บัตรใบเดียว”

	 กระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกงานในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาจัดท�าเป็นโครงการ
พิเศษเพื่อเป็น	“ของขวัญมหาดไทย	ส่งต่อความสุข	ต้อนรับปีใหม่	2561”	เพื่อส่งความสุขสู่ประชาชน	ผ่าน	14	โครงการส�าคัญ	หนึ่งในนั้น
คอื	“โครงการตดิต่อราชการใช้บตัรใบเดยีว”	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารประชาชน	ท�าให้เกิดความสะดวก	
รวดเร็ว	ลดการใช้ส�าเนาเอกสารราชการในการขอรบับรกิารจากภาครฐั	โดยก�าหนดให้หน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยทัง้ในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด�าเนินการตามแนวทาง	ดังนี้
	 1.	 เมื่อประชาชนติดต่อขอรับบริการ	 ให้เรียกตรวจบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (Smart	 Card)	 ของผู้ร้อง
โดยห้ามมิให้เรียกส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 และส�าเนาเอกสารราชการอื่นเพื่อประกอบค�าร้องหรือค�าขอ
รับบริการในเรื่องต่างๆ	โดยเด็ดขาด	เว้นแต่เอกสารส�าคัญที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหรือบันทึกรายการหลังจากผู้มีอ�านาจได้สั่ง
อนุมัติ	อนุญาต	รับจดทะเบียน	รับจดแจ้ง	หรือรับแจ้ง	แล้วแต่กรณี
	 2.	 หากมีความจ�าเป็นต้องใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนอื่น	 หรือส�าเนาเอกสารที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยรับผิดชอบซึ่งบันทึกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น
เพื่อเป็นหลักฐานติดไว้กับค�าร้องหรือค�าขอ	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนขอรับบริการน้ัน
คดัส�าเนาเอกสารดงักล่าวจากฐานข้อมลูประชาชนผ่านระบบการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั	(Linkage	Center)	
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายหรือระเบียบก�าหนด	และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคัดหรือจัดท�าส�าเนา
เอกสารดังกล่าวจากประชาชนโดยเด็ดขาด
	 3.	 กรณีท่ีจ�าเป็นต้องใช้เอกสารราชการอื่น	 เพื่อการตรวจสอบหรือสอบสวนประกอบค�าร้องหรือค�าขอรับบริการในเรื่องใด
ถ้าเอกสารราชการดังกล่าวไม่สามารถตรวจหรือคัดส�าเนาจากระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น	ให้ผู้มีอ�านาจ
ตามกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับเร่ืองน้ันแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารราชการดังกล่าวโดยเร็วเพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือ
ส�าเนาเอกสารราชการน้ันมาเพื่อใช้ประกอบค�าร้องหรือค�าขอ	 เว้นแต่ผู้ขอรับบริการมีความประสงค์จะน�าเอกสารราชการนั้นมาแสดง
เพื่อประกอบค�าร้องหรือค�าขอด้วยตนเอง
	 และเพือ่ให้การด�าเนนิการในเรือ่งดังกล่าวซึง่ถอืเป็นนโยบายส�าคญัของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
และสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ	กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ปลัดกรุงเทพมหานคร	ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายอ�าเภอ	ผู้อ�านวยการเขต
ปลดัเทศบาล	และปลดัเมอืงพทัยา	ด�าเนนิการตดิตามตรวจสอบและก�ากับดแูลให้เจ้าหน้าท่ีในสังกดัทีม่หีน้าทีใ่ห้บรกิารประชาชน	ถอืปฏิบตัิ
ตามแนวทางดงักล่าวโดยเคร่งครดั	หากมปัีญหาการร้องเรยีนว่าเจ้าหน้าทีผู่ใ้ดไม่ปฏบิตัหิรอืถ่วงเวลาการบรกิารประชาชนให้เกิดความล่าช้า
และผลการตรวจสอบปรากฏความเป็นจรงิตามทีร้่องเรยีน	ให้ผูบ้งัคบับญัชาทีม่อี�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายและระเบยีบ	พจิารณาสัง่ลงโทษ
เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง	 ท้ังน้ี	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งส�านักงานอยู่ในพื้นที่จังหวัด	
และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน	ให้ด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0309/ว	7315	ลงวันที่	28	ธันวาคม	2560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 กรมการปกครองร่วมกบัส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้มกีารเช่ือมโยงฐานข้อมลูประชาชนกลางผ่านระบบการบรูณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 (Linkage	 Center)	 เพื่อลดการเรียกส�าเนาเอกสารหลักฐานจากประชาชน	 และประชาชน
สามารถใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียวไปติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ	ปัจจุบันมีงานบริการจ�านวน	38	บริการ	(ณ	วันที่	18	
ธันวาคม	2560)	ที่ใช้เพียงบัตรประจ�าตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถไปขอรับบริการได้	ดังนี้

“อำานวยความสะดวก ลดสำาเนาเอกสาร ขอรับบริการใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 

โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประจำาตัวประชาชนเพียงใบเดียวไปติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการทำาสำาเนา”
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ที ่ ชื่องานบริการ ชื่อหน่วยงาน 
1. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ กรมการปกครอง 
2. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่/แก้ไขรายการ) กรมการปกครอง 
3. การจดทะเบียนสมรส กรณีบรรลุนติิภาวะ กรมการปกครอง 
4. การจดทะเบียนหย่า โดยความยินยอม กรมการปกครอง 
5. การรับแจ้งการย้ายเข้า-การย้ายออก กรมการปกครอง 
6. การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ กรมการปกครอง 
7. การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กรมการปกครอง 
8. การแจ้งรื้อถอนบ้าน กรมการปกครอง 
9. การแจ้งขอเป็นเจ้าบ้าน กรมการปกครอง 
10. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 
11. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีบุตรบรรลนุิติภาวะ กรมการปกครอง 
12. การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีมารดาและบุตรสามารถให้ความยินยอมได้ กรมการปกครอง 
13. การทำทะเบียนพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา กรมการปกครอง 
14. การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของตนเอง กรมที่ดิน 
15. การขออนุญาตติดตั้งใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
16. การขออนุญาตติดตั้งน้ำประปา การประปานครหลวง 
17. การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

(บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์) 
กรมการกงสุล 

18. การฝากสง่สิ่งของไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) 
19. ระบบงานบริการขอเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
20. การออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กรมการขนสง่ทางบก 
21. การออกใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรมการขนสง่ทางบก 
22. การจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
23. การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
24. การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
25. การรับลงทะเบียนงานพิธีการศุลกากรและการดำเนนิงานในกระบวนการศุลกากร กรมศุลกากร 
26. การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) กรมสรรพากร 
27. การขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
28. การขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
29. การขอลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
30. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
31. การขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและ/หรือกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม 
32. การขอต่ออายุในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
33. งานบริการข้อมูลลูกค้า ธนาคารออมสิน 
34. การสมัครเขา้ร่วมฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
35. การขอรับบริการตามภารกิจกรม กรมทางหลวงชนบท 
36. การแสดงสิทธิขอรับการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
37. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สำนักงานประกันสังคม 
38. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กรมบัญชีกลาง 



ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รางวัลชนะเลิศ ประเภทส�านักทะเบียนอ�าเภอจ�านวนราษฎรตั้งแต่ 50,001 - 80,000 คน

6

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

ฉบับเดือน มกราคม 2561

“ต้อนรับดุจญาติมิตร บริการด้วยจิต คิดแก้ไขปัญหา 

รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มครองสิทธิ์”

นายสมเกียรติ แก้วรัตน์

นายอ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว

 สำานักทะเบียนอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว	 ปัจจุบันมี	 นายสมเกียรติ	 แก้วรัตน์	 นายอ�าเภอ
ค�าเข่ือนแก้ว	 เป็นนายทะเบียนอ�าเภอ	 นายสุรพงษ์	 ชายแก้ว	 เป็นปลัดอ�าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
ทะเบียนและบัตร	มีผู้ปฏิบัติงาน	7	คน	ประกอบด้วย	ปลัดอ�าเภอ	2	คน	เจ้าหน้าที่ปกครอง	2	คน
ลูกจ้างเหมาบริการ	2	คน	และสมาชิก	อส.	1	คน	มีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ	90	ราย
 สำานักทะเบียนอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว	 มีการท�างานโดยยึดหลักตามระเบียบกฎหมาย
ข้อสัง่การอย่างครบถ้วน	มกีารจดัเกบ็เอกสารการทะเบยีนอย่างเป็นระบบ	สะดวกต่อการสบืค้น
มีป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างชัดเจน	 รวมทั้งได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพในด้านต่างๆ	 เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน	 อาทิเช่น
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกส�านักทะเบียน	มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพือ่ป้องกนัการทจุรติทางการทะเบยีน	การจดัท�าป้ายไฟว่ิงในห้องส�านกัทะเบยีนและหน้าห้องน�า้
เพือ่ประชาสัมพนัธ์ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน	การจดัมมุลกูรกั	การปรบัปรงุห้องน�า้ให้มสีเีขยีวพร้อม
เสียงเพลง	การจัดสวนหย่อมตามรอยพ่อ	“ขอพอเพียง”	เป็นต้น	
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 จดุเด่นทีส่ำาคญัของสำานกัทะเบียนอำาเภอคำาเขือ่นแก้ว	คอื	การมเีครอืข่ายทีดี่ในการสนบัสนนุ
การปรับปรุงส�านักทะเบียนจนเกิดความพึงพอใจต่อการมารับบริการของประชาชน	และเกิดความ
ภาคภูมิใจที่มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เดินทางมาศึกษาดูงานในฐานะเป็นต้นแบบของ
การให้บริการภาครัฐ	 และการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมการปกครองที่ส�าคัญประการหนึ่ง
คือ	 การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง	 คนชรา	 และผู้พิการที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอได้ด�าเนินการไปแล้วจ�านวน	 32	 ราย	 องค์ประกอบทั้งหลาย
เหล่านี้ท�าให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอค�าเขื่อนแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศจากส�านักทะเบียนที่เข้าร่วม
การประกวดในประเภทเดียวกันทั้งหมด	41	แห่ง	ทั่วประเทศ

นายณัฐพงษ์มิณร์ ตั้งตระกูล

เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน
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 นายชำานาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธบิดกีรมการปกครอง	และนางสาวอจัฉรา	วงษ์แสงจนัทร์	เลขาธกิารส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ	

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์

โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	(Counter	Service)	และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัว

ประชาชนระหว่างกรมการปกครอง	กบัส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิเพือ่ใช้ข้อมลูในการตรวจค�าขอบคุคลทีย่ืน่ขอใบอนญุาตและการก�ากบั

ดูแลความปลอดภัยทางรังสี	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 25	 มกราคม	 2561	ณ	ห้องประชุมใหญ่	 ชั้น	 2	 อาคาร	 1	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

 สำานักบริหารการทะเบียน โดยส่วนการทะเบียนทั่วไป	 และ

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	6	สาขาจังหวัดตาก	ร่วมกับส�านักทะเบียน

อ�าเภอท่าสองยาง	 จัดชุดปฏิบัติงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ

ประชาชนในท้องทีห่่างไกลให้กบักลุม่บุคคลบนพืน้ทีส่งูทีไ่ด้รบัสญัชาตไิทย

แล้วตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป	 (กลุ่มบุคคล

บนพื้นที่สูง)	 ณ	 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ	 ต�าบลแม่วะหลวง	 และโรงเรียน

แม่สะเมิง	 ต�าบลแม่สอง	 อ�าเภอท่าสองยาง	 จังหวัดตาก	 ระหว่างวันที่

5	-	10	มกราคม	2561	มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น	217	ราย

โครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)

ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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เอกสารล�าดับแรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นๆ	ตามมา	และ	ณ	ปัจจุบันนี้ได้พัฒนาระบบการบริการประชาชน	โดยใช้บัตรประจ�าตัว
ประชาชนเพียงใบเดียวเป็นหลักฐานในการขอรับบริการต่างๆ	จากภาครัฐ	ได้จ�านวน	38	บริการ	เช่น	การออกหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนกิส์	(กรณบีรรลนุติภิาวะแล้ว)	การตดิต่อขอไฟฟ้า	ประปา	การจดทะเบยีนสมรส	(กรณบีรรลนุติิภาวะ)	
การแสดงสิทธิขอรับการรักษาพยาบาล	(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	เป็นต้น
	 จากประโยชน์และความส�าคญัของบตัรประจ�าตัวประชาชนดังกล่าว	ท�าให้กลุ่มมจิฉาชพีต้องการบตัรประจ�าตวั
ประชาชนของคนอืน่เพือ่ไปด�าเนนิการด้านธรุกรรมต่างๆ	โดยมชิอบ	เช่น	น�าไปเปิดบญัชธีนาคาร	ท�าให้เกดิความเดือดร้อน
และเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของบัตร	 อาจตกเป็นผู้ต้องหาอย่างท่ีเป็นข่าวอยู่	 ณ	 ขณะนี้	 ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรต้อง
เก็บรักษาบัตรไว้อย่างดี พึงระมัดระวังอย่าให้สูญหาย หากรู้ว่าบัตรสูญหายเมื่อใด ให้รีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ ท่ีว่าการอำาเภอ สำานกังานเขต สำานกังานเทศบาล หรือสถานทีท่ำาบตัรฯ ณ ศนูย์การค้าต่างๆ ทีอ่ยูใ่กล้โดยเรว็ทีส่ดุ 
เพื่อแจ้งบัตรหายพร้อมกับขอมีบัตรใหม่ เพราะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่ให้แล้ว บัตรเดิมที่สูญหายจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมตัทินัที และหากผู้ขอมบีตัรประสงค์จะขอบนัทกึการรบัแจ้งเอกสารเกีย่วกบับตัรประจำาตวัประชาชน
สูญหาย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันก็สามารถคัดและรับรองสำาเนาเอกสารดังกล่าวได้ ณ สถานที่ยื่นคำาขอมีบัตร

หากประชาชนท่านใดที่มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือต้องการข้อมูล

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำาตัวประชาชน กรุณาติดต่อได้ที่

สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-7620 หรือสายด่วน 1548

ตามวัน และเวลาราชการ

	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	
กระทรวงมหาดไทย	 มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการบริหาร
จัดการการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	 มีการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีทันสมัยแก่
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง
 บัตรประจำาตัวประชาชน	 เป็นเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทย	 เพื่อใช้พิสูจน์
ทราบและยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิ	 หรือประกอบ
ธุรกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน	 และเป็น

ความส�าคัญของบัตรประจ�าตัวประชาชน

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน



ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน

รางวัลชนะเลิศ ประเภทส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ�านวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน
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“เป็นเลิศในการบริการ ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน

สร้างศรัทธาประชาชน”

จุดเด่นของสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน
	 1.	 การเอาใจใส่ของผู้บริหารท้องถิ่น	 มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลการให้บริการ
ประชาชน	โดยมุ่งเน้นไปที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
	 2.	 มีการประชุมเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	 และ
เข้าร่วมประชมุกบัชมุชนในพืน้ท่ีทกุเดอืนเพือ่ให้ความรูแ้ละตอบข้อซักถามงานทะเบยีนและบตัร
	 3.	การให้บรกิารเชงิรกุ	ออกให้บรกิารจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนให้กบัผูต้้องขงัใน
เรอืนจ�าจังหวดัน่าน	และผูป่้วยตดิเตยีง	คนชรา	และผูพ้กิารทีไ่ม่สามารถเคลือ่นย้ายได้	และกรณี
ผู้ป่วย	ผู้พิการ	ที่พอเคลื่อนย้ายได้จะให้รถกู้ชีพ	1669	ของเทศบาลไปรับส่งถึงบ้านพักเพื่อมาท�า
บัตรประจ�าตัวประชาชนที่ส�านักทะเบียน	
	 4.	ด้านการประชาสัมพันธ์	มีโครงการท�าหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่มีผู้มีอายุ	7-15	ปี	ให้มา
ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียน	โดยเปิดให้บริการก่อนเวลาราชการ
และช่วงพกัเทีย่ง	และจดัท�าข้อความประชาสัมพนัธ์ให้ความรูด้้านการทะเบยีนและบตัรผ่านทาง
ช่องทาง	Face	Book	เป็นต้น

 เทศบาลเมืองน่าน	 ปัจจุบันมี	 นายสุรพล	 เธียรสูตร	
เป็นนายกเทศมนตรี	 และมีนายอาทิตย์	 บุญคง	 ปลัดเทศบาล
เมืองน่าน	เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น	มีประชากรในเขตเทศบาล
เมืองน่านประมาณ	20,000	คน
 สำานกัทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลเมอืงน่าน	มจ่ีาสบิเอก	
ปัญญา	จันทอง	เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร	มีอัตราก�าลัง
เจ้าหน้าที่ประจ�า	11	คน	ประกอบด้วย	พนักงานเทศบาล	6	คน	
พนักงานจ้างตามภารกิจ	 1	 คน	 และพนักงานจ้างเหมาบริการ	
4	คน	มีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ	90	ราย	แบ่งเป็น	งานทะเบียน
ราษฎรประมาณ	 40	 ราย	 และงานบัตรประจ�าตัวประชาชน
ประมาณ	50	ราย

นางอริสา บุญสม

รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

ให้การต้อนรับทีมงานประชาสัมพันธ์ 

ส�านักบริหารการทะเบียน



“... ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านให้ความส�าคัญกับการให้บริการประชาชน ... การพัฒนาเน้นด้าน

บุคลากรเป็นหลัก เป็นอันดับแรก ต้องมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เราต้องให้

บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการให้บรกิารประชาชน เพือ่สร้างศรทัธา ประชาชนจะได้เชือ่ถอื

เชื่อมั่นในการบริการของเรา ...”
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“บริการด้วยใจ รับด้วยรอยยิ้ม กลับด้วยความพึงพอใจ”

กรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดี (Best Practice)

	 1. การป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ผู้บริหารท้องถิ่น

ได้เน้นย�้าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยสอดส่องเฝ้าระวังการกระท�าทุจริตทางทะเบียนและบัตร

อย่างต่อเนื่อง	 และได้ตรวจพบการกระท�าทุจริต	 ได้ท�าการกักตัวผู้กระท�าความผิดไว้และส่งตัว

ต่อพนักงานสอบสวนด�าเนินคดีตามกฎหมาย	2	กรณี	ได้แก่	กรณีผู้ต้องหาสัญชาติเมียนมาสวมตัว

ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	 โดยการน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของบุคคลอื่นมาแสดงว่า

เป็นของตนเอง	 และกรณีแจ้งการเกิดอันเป็นเท็จ	 โดยน�าชื่อบุคคลอื่นที่มิใช่บิดาที่แท้จริงของบุตร

ใส่ในรายการสูติบัตรของบุตร

 2.	การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน	ได้แก่	การแก้ไขรายการชือ่สกลุทีไ่ม่ตรง

กบัข้อเทจ็จริงให้ชือ่สกุลเหมอืนกบัญาตพิีน้่องท�าให้สามารถรบัโอนมรดกจากบดิาได้รวม	3	ราย	และ

การคนืรายการบคุคลทีถ่กูจ�าหน่ายด้วย	ท.ร.97	กลบัมาเป็นสถานภาพรายการบคุคลปกตริวม	5	ราย

จ่าสิบเอก ปัญญา จันทอง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช�านาญการ

บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน
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 นายชำานาญวทิย์ เตรัตน์ รองอธบิดีกรมการปกครอง เป็นประธานพธิที�าบญุตักบาตรเนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่
พ.ศ.	 2561	 ร่วมกับ	นายวิเชียร	 ชิดชนกนารถ	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	พนักงาน	
ลูกจ้าง	ของส�านักบริหารการทะเบียน	เมื่อวันอังคารที่	9	มกราคม	2561	ณ	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอ
ล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	

 นายวิเชยีร ชดิชนกนารถ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารการทะเบยีน	เป็นผูแ้ทนกรมการปกครอง	ตามค�าเชญิของ
กระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมประชมุกลุม่ทีป่รกึษาด้านเทคนคิเพ่ือพัฒนาคูม่อืประเมนิผลการจดทะเบยีนราษฎร์	คร้ัง
ที่	3	จัดขึ้นโดยส�านักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี	(Regional	Support	Office	of	Bali	Process	:
RSO)	ระหว่างวันที่	18	-	19	มกราคม	2561	ณ	โรงแรมอีสติน	แกรนด์	สาทร	กรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	การจัดท�าคู่มือ
ประเมินผลการจดทะเบียนราษฎร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและปรับปรุงการออกสูติบัตร	 มรณบัตร	 และ
ทะเบียนสมรส	ส�าหรับกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง	ผู้ลี้ภัย	บุคคลไร้รัฐ	และบุคคลที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้



ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 5 สำขำจังหวัดแพร่

 “แนวทางการท�างาน ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างพี่น้อง แต่ละคน

รับผิดชอบงานของตนเอง หากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งลา ก็สามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้”
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เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

	 รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัตงิานของส�านัก
ทะเบียน	26	แห่ง	ประกอบด้วย	ส�านักทะเบียนอ�าเภอ
8	แห่ง	และส�านกัทะเบยีนท้องถิน่	18	แห่ง	การปฏบิตังิาน
ตามภารกิจ	คือ	การสนับสนุน	ให้ค�าแนะน�า	และแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของส�านักทะเบียนจังหวัด/อ�าเภอ/ท้องถิ่น	
ให้สามารถท�างานได้อย่างราบร่ืนทั้งในส่วนของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารข้อมูล	สนบัสนนุและตอบ
ข้อหารอืของส�านกัทะเบยีนในเรือ่งการบนัทกึข้อมลูและ
การปรบัปรงุฐานข้อมลูการทะเบยีน	ควบคมุการเบิกจ่าย
วัสดุบัตร	 วัสดุผลิตบัตร	 และวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่วนกลาง
จัดสรรให้กับส�านักทะเบียน	
	 การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	
เช่น	แนะน�าการเข้าใช้โปรแกรมการลงทะเบียนจิตอาสา
และข้อมูลจ�านวนของพระราชทานให้แก่ส�านักทะเบียน	
การพิมพ์บัตรจิตอาสาส่งมอบให้กับ	 8	 อ�าเภอ	 ของ
จังหวัดแพร่จ�านวน	 24,670	 บัตร	 การออกหน่วยจัดท�า
บตัรเคล่ือนท่ีตามโครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ีตามแผนของ
จังหวัด	การจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนแก่ผูต้้องขงั	ณ	
เรือนจ�าจังหวัดแพร่	 153	 ราย	 การออกบริการท�าบัตร
ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง	 คนชรา	 และคนพิการทีไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ตามนโยบายของกรมการปกครองร่วมกับ
ส�านักทะเบยีนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่	ด�าเนินการตัง้แต่เดอืน
มกราคม	2560	จนถึงปัจจุบัน	จ�านวน	30	ราย	เป็นต้น

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดแพร่
1	ถนนไชยบูรณ์	ซอย	2	ต�าบลในเวียง	อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่	โทรศัพท์	0-5452-1025,	0-5453-3409

นางภิณญดา จากศรีพรหม
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางธนภัค บุญสิงมา
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางหทัยทิพย์ นะภิใจ
เจ้าหน้าที่ปกครองช�านาญงาน

นางศิริวรรณ กลิ่นสุคนธ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มกราคม 2561

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

	 ถาม	 กรณีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเสียชีวิต	และฝ่ายชายต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่	แต่หาใบมรณบัตรของ

ภรรยาเก่าไม่ได้เพราะไม่ได้ติดต่อกัน	กรณีนี้ต้องด�าเนินการอย่างไรถึงจะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้

 ตอบ	 กรณดีงักล่าว	การเสยีชวีติของภรรยาทีจ่ดทะเบยีนสมรสกนั	ท�าให้การสมรสย่อมสิน้สดุลงด้วยความตาย	ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1501	ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิคนใหม่สามารถยืน่ค�าร้องขอจดทะเบยีนสมรสต่อนายทะเบยีนได้	ส่วนกรณี

การขอหลักฐานการตายของภรรยาที่เสียชีวิต	สามารถยื่นค�าร้องขอตรวจสอบ	หรือคัดและรับรองส�าเนาทะเบียนคนตายได้

 ถาม	 บุคคลสัญชาติลาว	 ถือหนังสือเดินทาง	 มีสามีเป็นคนไทย	 ต้องการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.13)	 เล่มสีเหลือง	

สามารถด�าเนินการได้หรือไม่

 ตอบ	 คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 มีหลักฐานแสดงตัวที่รัฐบาลประเทศน้ันๆ	 ออกให้	 เช่น	 หนังสือเดินทาง

มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.13)	 ให้บุคคลนั้นยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิล�าเนาในปัจจุบัน

เมือ่นายทะเบยีนได้รบัค�าร้องแล้ว	ให้ปฏบิตัติามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.	2551)	ข้อ	106

 ถาม	 ภรรยาต้องการจดทะเบียนหย่ากับสามี	แต่สามีอยู่ในเรือนจ�า	กรณีนี้มีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ	 การจดทะเบยีนหย่านัน้	สามภีรรยาต้องไปยืน่ค�าร้องและให้ถ้อยค�าต่อนายทะเบยีนด้วยตนเอง	กรณสีามีอยูใ่นเรอืนจ�า

ไม่สามารถมาให้ถ้อยค�าต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง	 นายทะเบียนจึงไม่สามารถจดทะเบียนหย่าให้ได้	 เว้นแต่สามีจะได้รับอนุญาตจาก

ผูบั้ญชาการเรอืนจ�าทีค่วบคมุตวัไว้	เมือ่สามไีด้รบัอนญุาตแล้วจงึไปด�าเนนิการร้องขอจดทะเบยีนหย่าได้	ซึง่กรณดีงักล่าวส�านกัทะเบยีนกลาง

ได้เคยมีหนังสือ	ที่	มท	0313/2276	ลงวันที่	31	สิงหาคม	2521	เรื่อง	การจดทะเบียนหย่า	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน มกราคม 2561

	 ถาม กรณมีบีคุคลขอแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร	มขีัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างไร	และใครเป็นผูม้ี

อ�านาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 ตอบ	 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรน�าเอกสารราชการมาแสดงต่อ

นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น	 เมื่อพิจารณาเอกสารแล้วเชื่อถือได้	 ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียน

ราษฎรให้	หรือ	กรณีที่ผู้ยื่นค�าร้องไม่มีเอกสารราชการมาแสดง	ให้นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น	สอบสวนพยานหลักฐาน

แล้วรวบรวมเสนอนายอ�าเภอพร้อมด้วยความเห็น	 เม่ือนายอ�าเภอพิจารณาเห็นว่า	 พยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อได้	 ให้นายอ�าเภอสั่ง

นายทะเบยีนแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรให้	ตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร	

พ.ศ.	2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ. 2551	ข้อ	115	(1)	และ	(2)

 ถาม	 มารดามายื่นค�าร้องขอเพิ่มชื่อบุตร	อายุ	3	ขวบ	ที่อยู่ต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้าน	(ท.ร.14)	โดยไม่มีหนังสือเดินทาง

ของบุตรมาแสดง	เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มชื่อให้ได้หรือไม่

 ตอบ	 กรณบีคุคลสญัญาติไทย	เกดิในต่างประเทศ	ปัจจบุนัยงัอยูใ่นต่างประเทศ	มหีลกัฐานการเกิดโดยมีเหตจุ�าเป็นทีไ่ม่อาจ

เดนิทางกลบัประเทศได้	บดิา	มารดา	หรอืผูป้กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	หรือผู้ท่ีประสงค์จะขอมีรายการบคุคลและเลขประจ�าตวัประชาชน

ในฐานข้อมลูการทะเบียนราษฎรซึง่บรรลุนิตภิาวะแล้วอาจมอบอ�านาจให้ญาติ	พีน้่อง	ยืน่ค�าร้องขอมรีายการบคุคลในทะเบยีนบ้าน	(ท.ร.14)	ได้

โดยนายทะเบยีนสามารถด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ

ถึงฉบับที่	5	พ.ศ.	2551)	ข้อ	96/2

 ถาม	 มีผู้รับเลี้ยงเด็กที่เกิดใหม่โดยมารดาและบิดาฝากเลี้ยงไว้	ต่อมาติดต่อมารดาและบิดาเด็กไม่ได้เลย	ผู้เลี้ยงจึงเลี้ยงเด็ก

มาเป็นเวลาหลายปีโดยทีไ่ม่ทราบประวตัขิองเดก็และของมารดาบดิาของเดก็เลย	ผูร้บัเลีย้งเดก็อยากจะเพิม่ชือ่เดก็เข้าในทะเบยีนบ้านของตน

กรณีนี้นายทะเบียนจะด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ	 บคุคลขอเพิม่ชือ่เดก็อนาถาซึง่อยูใ่นความอปุการะเลีย้งดใูนทะเบยีนบ้าน	(ท.ร.14)	ให้ผูอ้ปุการะเลีย้งดยูืน่ค�าร้องตาม

แบบพิมพ์ที่ก�าหนดต่อนายทะเบียนอ�าเภอ	หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กอนาถาอยู่ในปัจจุบัน	โดยลงรายการตามข้อเท็จจริง

เท่าทีป่รากฏทราบได้ในขณะนัน้	รายการใดทีไ่ม่ทราบให้ท�าเครือ่งหมาย	“-”	โดยปฏบิตัติามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�า

ทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.	2551)	ข้อ	98



 สำนักบริหารการทะเบียน และศูนยบริหารการทะเบียนภาค/

สาขาจังหวัด รวมกับสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนทองถิ่น

ออกหนวยใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใหกับเด็ก เนื่องใน

วันเด็กแหงชาติ ประจำป 2561 เมื่อวันเสารที่ 13 มกราคม 2561

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
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