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

  14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก ส�ำนักทะเบียนหลำยแห่งทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส
ให้กับคู่รักกันอย่ำงคึกคัก มีสีสัน อันเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำงจังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภำคเอกชน เพื่อให้เข้ำกับบรรยำกำศ ฉบับน้ีขอน�ำเสนอเร่ืองรำวกิจกรรมกำรจดทะเบียนสมรสเน่ืองในเทศกำล
วันแห่งควำมรัก “Balloon Love บอกรักบนฟ้า” บริเวณลำนสิงห์ปำร์ค จังหวัดเชียงรำย โดยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงไร่สิงห์ปำร์คกับ ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองเชียงรำย

 ภำรกจิทีส่�ำคัญเร่ืองหน่ึงในรอบเดอืนกมุภำพันธ์น้ี คือ คณะรัฐมนตรีมมีติกำรผ่อนผนัให้แรงงำนต่ำงด้ำว 
สญัชำตกิมัพชูำ ลำว และเมียนมำ ท�ำงำนในประเทศไทยโดยให้ทกุจงัหวัดรวมทัง้กรงุเทพมหำนคร ด�ำเนินกำรจดัตัง้
“คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทยจงัหวดั...” มอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรจดัตัง้
และก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิกำรของศนูย์บรกิำรเบด็เสรจ็ (One Stop Service) ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ และให้
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย จดัท�ำทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ�ำตวัคนซึง่ไม่มสีญัชำตไิทยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎรให้กบัแรงงำนต่ำงด้ำวสญัชำตกิมัพชูำ ลำว เมยีนมำ ดงักล่ำวซึง่ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน 
โดยศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำคสำขำจังหวัดและส�ำนักทะเบียนจังหวัด มีบทบำทส�ำคัญในภำรกิจดังกล่ำว

 และฉบบัน้ี น�ำเสนอ ส�ำนกัทะเบียนทีไ่ด้รบัรำงวลัชนะเลศิกำรประกวดส�ำนกัทะเบียนดีเด่น ประจ�ำปี 2560 
อกี 1 แห่ง คอื ส�ำนกัทะเบยีนท้องถ่ินเทศบำลเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่ขอเชญิตดิตำมเร่ืองรำวท่ีน่ำสนใจทัง้หลำย
เหล่ำนี้ใน THE ONE

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อำทิตย์ บุญญะโสภัต, ช�ำนำญวิทย์ เตรัตน์, นิวัฒน์ รุ่งสำคร, ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร ชิดชนกนำรถ

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

กองบรรณาธิการ ประเชิญ สมองดี, ณรงค์ฤทธิ์ มำทอง, สุชำติ บุญสิทธิ์, ณัฐพร พรหมมำสกุล ฝ่ายจัดทำา อุไรวรรณ สุขอนันต์, ศุภเชษฐ แสนยำงนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง ณรงค์ ยี่รงค์, สิตำนัน บุณโยดม

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน กรมกำรปกครอง

โครงการจิตอาสา “เราทำาความ ด ีด้วยหัวใจ”

 กรมกำรปกครอง จดับคุลำกรร่วมปฏบัิตงิำนกจิกรรม
จิตอำสำภำคสนำมในกำรพัฒนำคลองบ้ำนใหม่ จังหวัด
ปทุมธำนี ระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม - 1 กุมภำพันธ์ 2561 
พัฒนำคูนำยกิม สำย 2 และล�ำรำงลำดเป็ด ระหว่ำงวันที่
16-19 กมุภำพนัธ์ 2561 และพฒันำคลองตำอฐู คลองวดัหลกัสี ่
และคลองลำดโตนด ระหว่ำงวันที่ 20-22 กุมภำพันธ์ 2561 
และมอบหมำยให้ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียนจัดบุคลำกรและ
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อด�ำเนินกำรลงทะเบียนปฏิบัติงำนของ
จิตอำสำ และลงทะเบียนรับสมัครจิตอำสำ ณ ศูนย์อ�ำนวยกำร 
ภำคสนำม (ศอส.) ในห้วงเวลำดังกล่ำว
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อำทิตย์ บุญญะโสภัต, ช�ำนำญวิทย์ เตรัตน์, นิวัฒน์ รุ่งสำคร, ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร ชิดชนกนำรถ

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

กองบรรณาธิการ ประเชิญ สมองดี, ณรงค์ฤทธิ์ มำทอง, สุชำติ บุญสิทธิ์, ณัฐพร พรหมมำสกุล ฝ่ายจัดทำา อุไรวรรณ สุขอนันต์, ศุภเชษฐ แสนยำงนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง ณรงค์ ยี่รงค์, สิตำนัน บุณโยดม

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน กรมกำรปกครอง

ข่�วส�รก�รทะเบียน

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน ตรวจเยี่ยมและติดตำมกำรปฏิบัติงำนภำรกิจกำรจัดท�ำ
ทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ�ำตวัคนซึง่ไม่มสีญัชำตไิทยให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำวสญัชำตกิมัพชูำ ลำว และเมยีนมำ ณ ศนูย์บรกิำรเบด็เสรจ็ 
(One Stop Service) ของจังหวัดในพื้นที่ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 1,2 และ 7 ระหว่ำงวันที่ 7 - 23 กุมภำพันธ์ 2561

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และ
นำยสเุทพ ชติยวงษ์ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ ร่วมลงนำม
บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎร
จำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริกำร
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลงว่ำด้วยกำร
ขอใช้โปรแกรมส�ำหรับอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจ�ำตัวประชำชนระหว่ำง
กรมกำรปกครองและส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ เมือ่วันองัคำรที่
20 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ถนนรำชด�ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร



ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองเชียงรำย ร่วมกับ ไร่สิงห์ปำร์ค เชียงรำย

จัดกิจกรรม จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า “Balloon Love บอกรักบนฟ้า”
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นายสมบูรณ์ ศิริเวช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 สำานกัทะเบียนอำาเภอเมอืงเชยีงราย ร่วมกบั ไร่สิงห์ปำร์ค เชียงรำย จดักิจกรรม 

จดทะเบยีนสมรสลอยฟ้ำ “Balloon Love บอกรกับนฟ้า” เนือ่งในเทศกำลวนัแห่งควำมรัก

“วันวำเลนไทน์” 14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริเวณลำนสิงห์ปำร์ค จังหวัดเชียงรำย โดยมี

นำยสมบรูณ์ ศริเิวช รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเชยีงรำย เป็นประธำนพธิแีละร่วมเป็นสกัขพียำน

ควำมรักให้แก่คู่บ่ำวสำว ท่ำมกลำงบอลลูนแฟนตำซีสวยงำมมำกมำย 

 ในปีนี้ มีคู่สมรสเข้ำร่วมกิจกรรม 13 คู่ และมีคู่รักที่ครองควำมรักยำวนำน

เข้ำร่วมกิจกรรมอีก 8 คู่ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คู่รักอมตะแห่งวงกำรบันเทิงอย่ำง “เศรษฐำ

ศิระฉำยำ” และ “อรัญญำ นำมวงศ์” โดยหลังจำกพิธีจดทะเบียนสมรสเสร็จสิ้นคู่รัก

ทั้งหมดได้รับโอกำสให้ขึ้นบอลลูนชมควำมสวยงำมของทัศนียภำพเมืองเชียงรำย

4

“Balloon Love บอกรักบนฟ้า”

14 กุมภาพันธ์ 2561
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 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำาเภอเมืองเชียงราย กล่ำวว่ำ “กำรจัดกิจกรรม 
จดทะเบียนสมรสนอกสถำนที่ ณ ไร่สิงห์ปำร์ค ในงำนเทศกำลบอลลูนนำนำชำติและ
วันแห่งควำมรัก สิ่งที่คู่รักจะได้รับ คือ บรรยำกำศที่สวยงำม โรแมนติก โดยใช้ขอบฟ้ำเป็น
สักขพียำนรกั กำรบอกรกับนท้องฟ้ำยงัแสดงถงึควำมยิง่ใหญ่ของควำมรักระหว่ำงคน 2 คน
กำรจัดกิจกรรมคร้ังน้ีนอกจำกเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรำยแล้ว 
ยังถือได้ว่ำเป็นกำรประชำสัมพันธ์งำนของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองเชียงรำยด้วย
 และนอกจำกกจิกรรมกำรจดทะเบยีนสมรส ณ สถำนทีแ่ห่งนีแ้ล้ว ส�ำนกัทะเบยีน
อ�ำเภอเมอืงเชยีงรำยยงัให้บรกิำรจดทะเบียนสมรสอกี 2 แห่ง คือ กำรจดทะเบยีนสมรส
ณ ทีว่่ำกำรอ�ำเภอเมอืงเชยีงรำย และทีศ่นูย์บรกิำรร่วมจงัหวดัเชยีงรำย ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ 
บิ๊กซีเชียงรำยด้วย”

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ

นายอ�าเภอเมืองเชียงราย

สถิติการจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ 2561

วนัที ่14 กมุภำพนัธ์ 2561 มคีูร่กัจดทะเบยีนสมรสทัว่ประเทศ 14,943 คู่
โดยส�ำนักทะเบียนที่มีคู่รักไปจดทะเบียนมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ลำาดับ สำานักทะเบียน จำานวน (คู่)

1 ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองระยอง 152

2 ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองขอนแก่น 117

3 ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองพิษณุโลก 115

4 ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอบำงใหญ่ 112

5 ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองภูเก็ต 108

5

 อำาเภอเมืองเชียงราย มีประชากรประมาณ 129,530 คน ในส่วนของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองเชียงรำยมีผู้มำขอรับบริกำร
ในแต่ละวันจ�ำนวนมำกเฉลี่ยประมำณ 120 รำย และเพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนจึงได้เพิ่มจุดบริกำรอีก 1 จุด
คือ ศูนย์บริกำรร่วมจังหวัดเชียงรำย ณ ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันอำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ 10.00 - 18.00 น.
มีผู้รับบริกำร เฉลี่ยประมำณวันละ 30 รำย 
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การจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

เพือ่แก้ไขข้อขดัข้องในกำรบรหิำรจดักำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวทีผ่่ำนกำรคดักรองควำมสัมพนัธ์นำยจ้ำง - ลูกจ้ำง โดยแยกกำรผ่อนผนั
เป็น 2 กลุ่ม คือ
 1) กลุม่ทีผ่่ำนกำรตรวจพสิจูน์สญัชำติแล้ว ผ่อนผนัให้อยูใ่นรำชอำณำจกัรและอนญุำตท�ำงำนโดยตรวจลงตรำ (Visa) ประทบัตรำ
อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรและอนุญำตท�ำงำนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2563
 2) กลุ่มทีย่งัไม่ได้ตรวจพสิจูน์สญัชำต ิผ่อนผนัให้อยูใ่นรำชอำณำจกัรเป็นกำรช่ัวครำวเพือ่รอกำรส่งกลบัออกไปนอกรำชอำณำจกัร
และอนุญำตท�ำงำนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชำติให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เมื่อผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติแล้ว
จะตรวจลงตรำ (Visa) ประทับตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรและอนุญำตท�ำงำนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2563
 โดยให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหำนคร ด�ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชื่อว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของ
แรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทยจงัหวดั ...” มอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรจดัต้ังและก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิกำรของศนูย์บรกิำรเบด็เสร็จ (One Stop 
Service) ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ก�ำกบัดแูลและอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัศนูย์พสิจูน์สญัชำตขิองประเทศต้นทำงและจดัท�ำฐำนข้อมลู
แรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร
 และให้กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย จัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรให้กับแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ ที่อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเพื่อกำรท�ำงำนโดยก�ำหนด
ให้ด้ำนหลังบัตรมีข้อมูลกำรอนุญำตท�ำงำนและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ตำมที่ได้รับกำรประสำนจำกกระทรวงแรงงำน ให้มีอ�ำนำจในกำร
ก�ำหนดเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ให้กับแรงงำนต่ำงด้ำวดังกล่ำว และให้กรมกำรปกครองเปิดระบบเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป

ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเพื่อกำรท�ำงำน พ.ศ. 2561 - ก�ำหนดกำรให้
เลขประจ�ำตัว 13 หลัก กำรจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ กำรรับแจ้งกำรเกิดบุตร กำรรับแจ้งกำรตำย กำรย้ำยที่อยู่ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียนประวัติ กำรขอมีบัตร และกำรส่งคืนบัตร

 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดัท�ำบตัรประจ�ำตวัแรงงำนต่ำงด้ำว ฉบบัละ 60 บำท (ยกเว้นผูต้ดิตำมทีท่�ำบตัรครัง้แรกขณะทีอ่ำยไุม่ถงึ 15 ปี ได้รบักำรยกเว้นค่ำธรรมเนยีม) และค่ำธรรมเนยีม
กำรขอคัดส�ำเนำทะเบียนประวัติตำมแบบ ท.ร.38/1 ฉบับละ 20 บำท

ที่  กลุ่มประเภทแรงงาน
กรณีผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว กรณียังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

ชนิดบัตร สิทธิการใช้บัตร ชนิดบัตร สิทธิการใช้บัตร หมายเหตุ

1. ประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำ บัตรถำวร
1 ปี 7 เดือน 

(สิ้นสุด 1 พฤศจิกำยน 2562)
บัตรชั่วครำว

3 เดือน

(สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2561)

ต้องไปด�ำเนินกำรพิสูจน์สัญชำติให้แล้วเสร็จ

ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และเมื่อพิสูจน์

สัญชำติแล้วให้ไปรำยงำนตัวเพื่อจัดท�ำหรือ

ปรับปรุงทะเบียนประวัติและท�ำบัตรประจ�ำตัว 

(บัตรถำวร) ณ ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค

สำขำจังหวัด ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561

2. บัตรสีชมพู บัตรถำวร
2 ปี 

(สิ้นสุด 31 มีนำคม 2563)
บัตรชั่วครำว

3 เดือน

(สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2561)

3. ใบจับคู่นำยจ้ำง - ลูกจ้ำง บัตรถำวร
2 ปี 

(สิ้นสุด 31 มีนำคม 2563)
บัตรชั่วครำว

3 เดือน

(สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2561)

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2561 อนุมัติ
กำรผ่อนผนัให้แรงงำนต่ำงด้ำว (สัญชำตกิัมพชูำ ลำว เมียนมำ) ท�ำงำนใน
ประเทศไทย ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522
ใน 3 กรณี ดังนี้
 1. กรณีที่ 1 : แรงงำนต่ำงด้ำวที่ท�ำงำนในกิจกำรประมงทะเล
และกิจกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชำติ ผ่อนผันให้อยู่ใน
รำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวเพือ่รอกำรส่งกลบัออกไปนอกรำชอำณำจกัร
และอนญุำตท�ำงำนถงึวันที ่30 มิถุนำยน 2561 เพือ่พสูิจน์สัญชำตใิห้แล้วเสรจ็
ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เมื่อผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติแล้วจะตรวจ
ลงตรำ (Visa) ประทับตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรและอนุญำต
ท�ำงำนถึงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
 2. กรณีที่ 2 : แรงงำนต่ำงด้ำวที่ถือบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทย (บัตรสีชมพู) ที่ได้รับกำรผ่อนผันให้อยู่ในรำชอำณำจักรและ
ท�ำงำนถงึวนัที ่31 มีนำคม 2561 และ กรณทีี ่3 : แรงงำนต่ำงด้ำวสญัชำติ
กมัพชูำ ลำว เมยีนมำ ทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรตำมค�ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2560 เรื่อง มำตรกำรชั่วครำว

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จำานวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้
คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณี
พิเศษ เฉพำะกิจกำรประมงทะเล ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 1 กมุภำพันธ์ 2561

2. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้
คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณี
พิเศษ เฉพำะกิจกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
2561

3. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้
คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณี
พเิศษ ตำมมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561

ส่วนการทะเบียนราษฎร
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ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 กรมกำรปกครอง โดยส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน มอบหมำยให้
ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำคและศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำคสำขำจังหวัด 
สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์และบุคลำกรปฏิบัติงำนร่วมกับ
ผู้ช่วยนำยทะเบียนที่นำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร
แต่งตั้งขึ้น ในภำรกิจกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวฯ ให้แก่
แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ในศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ที่จัดตั้งขึ้น 84 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ส�ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนจะรำยงำนให้
ทรำบในโอกำสต่อไป

 กระทรวงมหำดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 0609 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด 
และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0309.1/01794 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงปลัดกรุงเทพมหำนคร ให้พิจำรณำด�ำเนินกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทยจังหวัดและศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
เพื่อรับรำยงำนตัวแรงงำนต่ำงด้ำว ในระหว่ำงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561 รวมท้ังขอสนับสนุนงบประมำณ
เพือ่ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวจำกกองทนุเพือ่กำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวผ่ำนจดัหำงำนจงัหวดั (กรมกำรจดัหำงำน)
ให้เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย

 ส�ำนักทะเบียนกลำงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 49 ลงวันที่
31 มกรำคม 2561 ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติและข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำ
ทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำว สรุปโดยสังเขปดังนี้
 (1) นำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนครแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยนำยทะเบียนและมอบหมำยให้ไปด�ำเนินกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติและ
บตัรประจ�ำตวัให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำว ณ ศูนย์บรกิำรเบด็เสรจ็ (One Stop Service) 
 (2) เมือ่นำยจ้ำงน�ำแรงงำนต่ำงด้ำวพร้อมเอกสำรหลกัฐำนมำรำยงำนตวั
ต่อนำยทะเบียน ให้ตรวจสอบหลักฐำนแล้วจัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนด
เลขประจ�ำตวัขึน้ต้นด้วยเลข 00 จัดพมิพ์ค�ำขอจดทะเบียนและขอมบีตัรประจ�ำตัว
คนซึง่ไม่มสัีญชำตไิทยจำกระบบคอมพวิเตอร์ให้กบัแรงงำนต่ำงด้ำว (แบบ ท.ต.1)
หรอืผูต้ดิตำม (แบบ ท.ต.1/1) พร้อมทะเบยีนประวติั (ท.ร.38/1) ไปด�ำเนนิกำร
 (3) แรงงำนต่ำงด้ำวหรอืผูต้ดิตำม น�ำค�ำขอจดทะเบยีนและขอมบีตัรฯ
ที่ผ่ำนขั้นตอนกำรขออนุญำตท�ำงำน กำรตรวจสุขภำพ ท�ำประกันสุขภำพ 
ประกันสังคม หรือตรวจคนเข้ำเมือง (เฉพำะผู้ที่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติแล้ว)
ทีเ่จ้ำหน้ำทีก่รอกรำยกำรครบถ้วนแล้วกลบัไปยืน่ต่อนำยทะเบยีนเพ่ือด�ำเนนิกำร
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 (4) นำยทะเบียนจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวฯ และมอบบัตรประจ�ำตัวฯ 
ให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำวหรือผู้ติดตำม ส่วนค�ำขอตำมแบบ ท.ต.1 หรือ ท.ต.1/1 
ให้นำยทะเบียนจัดส่งให้นำยทะเบียนท้องที่ที่แรงงำนต่ำงด้ำวมีภูมิล�ำเนำตำม
ทะเบียนประวัติ ท.ร.38 เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน

ประกำศส�ำนกัทะเบยีนกลำง เรือ่ง แบบ ขนำด ส ีและ

ลักษณะของบัตรประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำว กลุ่มแรงงำน

ต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ และ

ผู้ติดตำม ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2561

- ก�ำหนดรูปแบบ ขนำด สี ลักษณะ ของบัตร

ประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำว โดยก�ำหนดให้มี QR Code

ทุกฉบับ เพื่อใช้ตรวจสอบควำมถูกต้องและป้องกัน

กำรปลอมแปลง



ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

รางวัลชนะเลิศ ประเภทส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ�านวนราษฎรตั้งแต่ 30,001 - 70,000 คน
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ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวพรระวี บุญยัง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน

วิสัยทัศน์ 

“สุจริตโปร่งใส เต็มใจให้บริการ

ประชาชื่นบาน บริการด้วยหัวใจ”

 เทศบาลเมอืงกระบี ่มนีำยกรีตศิกัดิ ์ภเูก้ำล้วน เป็นนำยกเทศมนตร ีมดีวงตรำเทศบำลเป็นรปูช้ำงเผอืก
ยืนชูกระบี่ในกงล้อ มีควำมหมำยกล่ำวคือ เนื่องจำกเมืองกระบี่เป็นเมืองที่มีช้ำงมำกและมีประโยชน์อย่ำง
มำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้ค้นพบช้ำงเผือกเชือกแรกในสมัยรัชกำลที่ 9 มีประชำกร ในเขตเทศบำล
จ�ำนวนประมำณ 30,558 คน จำก 16,035 ครัวเรือน
 สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระบี่ มีนำยประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดเทศบำลเมืองกระบี่ 
เป็นนำยทะเบียนท้องถิ่น และมีนำงเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและบัตร มีบุคลำกร
ผูป้ฏบิตังิำนรวม 8 คน ผู้รบับรกิำรเฉล่ียวนัละประมำณ 150 รำย โดยแยกเป็น งำนทะเบยีนรำษฎรประมำณ 
100 รำย และงำนบัตรประจ�ำตัวประชำชนประมำณ 50 รำย
 ส�ำนกัทะเบยีนท้องถ่ินเทศบำลเมอืงกระบี ่เคยได้รบัรำงวลัชนะเลิศประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ประเภท
ส�ำนกัทะเบยีนท้องถิน่และเมอืงพทัยำจ�ำนวนรำษฎรไม่เกนิ 30,000 คน และรำงวลัเกยีรตยิศในปี พ.ศ. 2557
ในประเภทส�ำนักทะเบียนขนำดเดียวกัน เนื่องจำกได้รับรำงวัลชนะเลิศประจ�ำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ติดต่อกัน 2 ปี 
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ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดี (Best Practice)

 1. โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิำพด้ำนกำรทะเบยีนรำษฎรและบตัรประจ�ำตวัประชำชน

(ได้รบัรำงวลั ปปช. ประจ�ำปี 2559 ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่ะท้อนถงึควำมโปร่งใสและกำรมส่ีวนร่วมของ

ประชำชน) - เพื่อให้จิตอำสำประจ�ำชุมชนของฝ่ำยทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยและวิธีปฏิบัติงำนด้ำนกำรทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน

เกี่ยวกับสิทธิหน้ำท่ีของประชำชน กำรเลือกตั้งทุกระดับ รวมถึงเกี่ยวกับกำรติดต่องำนบริกำร

ประชำชนในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนรำชกำรของเทศบำลเมืองกระบี่

 2. โครงกำรให้ควำมรู้ทำงทะเบยีนและบตัรประจ�ำตวัประชำชนในสถำนศกึษำ (ตำมโครงกำร

เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมต่อกำรพัฒนำและปฏิบัติงำนทะเบียน)

 3. จดัท�ำคลินิกทะเบยีน เพือ่ใหค้�ำปรกึษำแนะน�ำช่วยเหลอืแก้ไขปัญหำด้ำนกำรทะเบยีน

และบตัรประจ�ำตวัประชำชนและด้ำนข้อกฎหมำยอืน่ๆ ทีป่ระชำชนต้องกำรควำมช่วยเหลือ โดยกำร

แต่งตัง้เจ้ำหน้ำทีใ่ห้ค�ำปรกึษำด้ำนข้อกฎหมำยประจ�ำส�ำนกัทะเบยีนซึง่ประกอบด้วยนติกิร จ�ำนวน 

4 คน หมุนเวียนสับเปลี่ยนให้กำรแนะน�ำช่วยเหลือประชำชน

 4. โครงกำรให้บริกำรท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเคลื่อนที่ ส�ำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรำ 

และผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ โดยบูรณำกำรร่วมกับศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 8 สำขำ

จังหวัดกระบี่ กองสวัสดิกำรสังคม และกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองกระบี่ 

 เทศบาลเมืองกระบี่ มีนโยบำยในกำรบริหำรงำนเพื่อน�ำสู่วิสัยทัศน์ เพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติในกำรให้บริกำรเพื่อให้พี่น้องประชำชนชำวเมืองกระบี่มีคุณภำพที่ดี ให้กระบี่ คือ
เมืองคุณภำพ (Q - City) ให้ถึงพร้อมด้วยกำรเป็นเมืองสะอำด (Clean - City) เมืองสีเขียว 
(Green - City) เมืองปลอดภัย (Safety - City) เมืองสุขภำพ (Healthy - City) เมืองมั่งคั่ง 
(Wealthy - City) ซึง่จะส่งผลให้ชำวเมอืงกระบีไ่ด้อำศยัในเมอืงทีเ่ป็นเมอืงต้นแบบแห่งควำมสขุ
และมคีณุภำพชวีติทีส่มบรูณ์แห่งอนัดำมนั จึงได้ก�ำหนดให้ส�ำนกัทะเบยีนท้องถิน่เทศบำลเมอืง
กระบี่ เข้ำร่วมโครงกำรประกวดส�ำนักทะเบียนดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2560 โดยมีเป้ำหมำย คือ 
กำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริกำรเพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นที่
ยอมรับของประชำชน และเป็นกำรประกันคุณภำพกำรให้บริกำรของส�ำนักทะเบียนที่ได้รับ
กำรคัดเลือกเพื่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่องำนบริกำรของรัฐอย่ำงยั่งยืนต่อไป

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระบี่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
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 ตำมทีไ่ด้ปรำกฏเป็นข่ำวทำงสือ่มวลชน กรณแีก๊งคอลเซน็เตอร์ ได้น�ำบตัรประจ�ำตัวประชำชนของ นำงสำวณชิำ 

เกียรติธนะไพบูลย์ ไปขอเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 7 แห่ง จ�ำนวน 9 บัญชี โดยมีกำรหลอกลวงให้ผู้อื่นโอนเงินเข้ำบัญชี

ดังกล่ำว ซึ่งสร้ำงควำมเสียหำยต่อเจ้ำของบัตรประจ�ำตัวประชำชน โดยถูกกล่ำวหำในคดีร่วมกันฉ้อโกง และสร้ำงควำม

เดือดร้อนให้แก่ผู้ถูกหลอกลวงให้โอนเงิน 

 เพื่อให้กำรจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน กรณีบัตรสูญหำยหรือถูกท�ำลำย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง

และเพื่อให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของบัตรประจ�ำตัวประชำชน จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหำนครแจ้งให้

อ�ำเภอ เขต เทศบำล และเมืองพัทยำ ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

 1. ก�ำชบัพนกังำนเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏิบัตงิำนบตัรประจ�ำตวัประชำชนให้บนัทกึรำยละเอยีดรำยกำรต่ำง ๆ  ในกำรจดัท�ำ

บตัรประจ�ำตวัประชำชนให้ครบถ้วนถกูต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการบันทกึการรบัแจ้งเอกสารเกีย่วกบับตัรประจ�าตวั

ประชาชนสูญหายหรือถูกท�าลาย (บ.ป.7) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ความส�าคัญเป็นพิเศษโดยการสอบถามและ

บันทึกให้ได้ความว่าหายเมื่อใด ที่ใด สาเหตุของการหาย และบัตรหายหรือถูกท�าลายจริง และเมื่อบันทึก บ.ป.7 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบการท�าบัตรจะพิมพ์ บ.ป.7 ออกมา 2 ฉบับ โดยมอบให้ผู้แจ้ง เก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็น

หลักฐานยืนยันกรณีมีเหตุที่ต้องใช้บันทึกดังกล่าว และพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

 2. เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนเหน็ควำมส�ำคญัของบตัรประจ�ำตวัประชำชน ซ่ึงเป็นเอกสำรทีท่ำงรำชกำร

ออกให้กับประชำชนผู้ที่มีสัญชำติไทย เพื่อพิสูจน์ทรำบและยืนยันตัวบุคคลในกำรขอใช้สิทธิหรือประกอบธุรกรรมต่ำง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภำครัฐและเอกชน และเป็นเอกสำรล�ำดับแรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นๆ ตำมมำ โดยต้องเก็บรักษำบัตรไว้เป็น

อย่ำงดี พึงระมัดระวังอย่ำให้สูญหำย หำกรู้ว่ำบัตรสูญหำยเมื่อใดให้รีบแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ 

ส�ำนักงำนเขต ส�ำนักงำนเทศบำล ศำลำว่ำกำรเมอืงพัทยำ หรือสถำนทีข่อมบีตัร ณ ศูนย์กำรค้ำบำงแห่ง ทีอ่ยูใ่กล้โดยเรว็ทีส่ดุ

เพ่ือแจ้งบัตรหำยพร้อมกับขอมีบัตรใหม่ เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีออกบัตรใหม่ให้แล้ว บัตรเดิมท่ีสูญหำยจะถูกยกเลิก

โดยอัตโนมัติทันที เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้ผู้อื่นน�ำบัตรไปใช้และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเจ้ำของบัตร

 ทั้งนี้กรมกำรปกครองได้มีหนังสือแจ้งให้ภำคธุรกิจเอกชนและสถำบันกำรเงิน ได้ทรำบแนวทำงปฏิบัติในกำร

ตรวจสอบข้อมลู โดยกำรอ่ำนข้อมลูจำกบตัร (Smart Card Offline) และหำกเกดิควำมสงสัยในสถำนะของบตัรดังกล่ำว

ว่ำมีกำรยกเลิก หรือจ�ำหน่ำยในระบบของกรมกำรปกครองแล้วหรือไม่ จะต้องส่งข้อมูลไปตรวจสอบสถำนะของบัตร 

(Check Card Status) กับเซอร์วิสที่กรมกำรปกครองเปิดให้บริกำรผ่ำนช่องทำง https://idcard.bora.dopa.go.th/

CheckCardStatus/CheckCardService.asmx.

(อ้างอิงหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 1160 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)

แนวทางการบันทึกการรับแจ้ง

เกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชนสูญหายหรือถูกท�าลาย

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน
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 นายชำานาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธบิดกีรมการปกครอง 

เป็นประธำนกำรประชมุหำรือแนวทำงกำรจดัท�ำแบบฟอร์ม

เอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

15 พฤศจิกำยน 2559 ร่วมกับนำงอำรีย์พันธ์ เจริญสุข

รองเลขำธิกำร ก.พ.ร. และนำงสำวภัทรัตน์ หงส์ทอง

รองอธิบดีกรมกำรกงสุล เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 

2561 ณ ห้องประชมุบวัแก้ว ชัน้ 2 อำคำรกรมกำรปกครอง 

(คลอง 9) อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

 นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำานวยการส่วนบริหาร

และพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน บรรยำยเก่ียวกับ

ระบบงำนของกรมกำรปกครองและระบบ MOI Linkage 

Center ที่สนับสนุนต่อกระบวนงำนยุติธรรม ได้แก่ ระบบ

ลำยพิมพ์นิ้วมือ และระบบตรวจสอบภำพใบหน้ำ (Face

Recognition) ให้แก่คณะเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจจำกกองทะเบยีน

ประวัติอำชญำกร ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เม่ือวันพุธที่

21 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อำคำร

กรมกำรปกครอง (คลอง 9) อ�ำเภอล�ำลกูกำ จงัหวัดปทมุธำนี
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)

ส่วนการทะเบียนทั่วไป

 สำานักบรหิารการทะเบยีน ให้กำรต้อนรบัและชีแ้จง

ข้อกฎหมำยและแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักฎหมำยกำรทะเบยีน

รำษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชำชนให้กับคณะเจ้ำหน้ำที่

จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตในภำครัฐ ในโอกำสกำรเข้ำหำรือกำรปฏิบัติงำน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว 

ชั้น 2 อำคำรกรมกำรปกครอง (คลอง 9 ) อ�ำเภอล�ำลูกกำ 

จังหวัดปทุมธำนี

 สำานักบริหารการทะเบียน โดยส่วนกำรทะเบียนทั่วไป และศูนย์บริหำร
กำรทะเบยีนภำค 6 สำขำจงัหวดัเพชรบูรณ์ ร่วมกบัส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอเขำค้อ จัดชดุ
ปฏิบัติงำนออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้บริกำรประชำชนในท้องที่ห่ำงไกลให้กับกลุ่มบุคคล
บนพื้นที่สูงที่ได้รับสัญชำติไทยแล้วตำมโครงกำรพัฒนำระบบให้บริกำรงำนทะเบียน
ทัว่ไป (กลุม่บุคคลบนพืน้ทีส่งู) ณ อำคำรส�ำนกังำนกองทนุแม่ของแผ่นดนิ (ศำลำ SML) 
บ้ำนเล่ำลือเก่ำ หมู่ที่ 5 ต�ำบลเข็กน้อย อ�ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่ำงวันที่ 
3 - 5 กุมภำพันธ์ 2561 มีผู้รับบริกำรรวมทั้งสิ้น 323 รำย



ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 5 สำขำจังหวัดอุตรดิตถ์
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

 รับผิดชอบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส�ำนัก

ทะเบียน 11 แห่ง ประกอบด้วย ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ 

9 แห่ง และส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น 2 แห่ง ในเรื่องกำร

แนะน�ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้งำนโปรแกรมต่ำงๆ 

ทีส่�ำนกัทะเบยีนประสำนเข้ำมำ สนบัสนนุส�ำนกัทะเบยีน

ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในด้ำน

ทะเบยีนและบัตร แนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกับส�ำนักทะเบียน 

ใช้กำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์ และออกตรวจเยี่ยม

รบัทรำบปัญหำอปุสรรคในกำรปฏิบตังิำนของส�ำนกัทะเบยีน

ในแต่ละรอบเดอืน ตลอดจนบริหำรจดักำรเรือ่งกำรเบกิจ่ำย

วัสดุบัตร Smart Card วัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรรวมทั้ง

วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้กับส�ำนักทะเบียนอย่ำงเพียงพอ

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์
5/75 ถนนประชำมิตร ต�ำบลท่ำอิฐ อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055 - 403044 - 5

นายยศวิน หลวงนุช
ลูกจ้ำงเหมำบริกำร

นางเบญญาภา อิ๋นแก้ว
เจ้ำหน้ำที่ปกครองช�ำนำญงำน

นางสาวปาณิสรา วงษ์ชื่น
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน

นางสาวอัจฉรา ยารังษี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ

 “การท�างานเชิงรุก ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้แก่ การออกหน่วยบริการท�าบัตร

ให้ผูป่้วยติดเตียง คนชรา และผู้พกิารทีไ่ม่สามารถเคลือ่นย้ายได้ เป็นงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทัง้สทิธกิารรกัษาพยาบาล สทิธกิารรบั

สวัสดิการต่างๆ จากรัฐ ซึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร หรือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยากจน เราไปจัดท�าบัตรให้

ประชาชนถึงที่บ้าน ประชาชนก็แสดงความดีใจ ยินดี และอบอุ่นที่หน่วยงานราชการไม่ทอดทิ้งประชาชน”
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ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

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

	 ถาม กำรจดทะเบียนรับรองบุตร หำกมีบุตร 2 คน สำมำรถจดทะเบียนรับรองบุตรในทะเบียนเดียวกันได้หรือไม่

 ตอบ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1548 ก�ำหนดให้กำรจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย

ได้ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมของเด็กและมำรดำเด็ก ดังนั้นกำรให้ควำมยินยอมของเด็กเป็นเรื่องเฉพำะตัวที่ต้องยินยอมเป็นรำยๆ ไป

จึงไม่สำมำรถจดทะเบียนรับรองบุตร 2 คน ในเลขทะเบียนเดียวกันได้

 ถาม บคุคลเดนิทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ หรอืถกูศำลสัง่ให้จ�ำคกุ กรณนีีจ้ะให้ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัรำยกำรบคุคลในทะเบยีนบ้ำน

อย่ำงไร

 ตอบ บคุคลทีจ่ะเดนิทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศจะต้องแจ้งย้ำยเพ่ือจ�ำหน่ำยช่ือออกจำกทะเบยีนบ้ำนและเพิม่ช่ือไว้ในทะเบยีนบ้ำน

ชัว่ครำวของส�ำนกัทะเบยีน ส�ำหรบับคุคลทีถ่กูจ�ำคกุต้องแจ้งย้ำยชือ่ออกและเพิม่ชือ่เข้ำในทะเบยีนบ้ำนของเรอืนจ�ำท่ีถกูจ�ำคกุด้วย โดยปฏบัิติ

ตำมพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534 มำตรำ 4 ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2535

(รวมฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิถึงฉบับที ่5 พ.ศ.2551) ข้อ 87 ประกอบกบัหนงัสอืส�ำนกัทะเบยีนกลำง ที ่มท 0310.1/ว 2 ลงวนัที ่25 กมุภำพนัธ์ 2542

 ถาม ชื่อตัว – ชื่อสกุลในทะเบียนสมรส และในทะเบียนหย่ำไม่ถูกต้องตรงกับในฐำนข้อมูลจะด�ำเนินกำรอย่ำงไร

 ตอบ กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในทะเบียนสมรส (คร.2) หรือทะเบียนหย่ำ (คร.6) ไม่ถูกต้องตรงกับฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบัน เนื่องจำกอำจเกิดข้อผิดพลำดของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรบันทึกข้อมูลลงในฐำนข้อมูล ดังนั้น จึงขอให้อ�ำเภอ/เขต ที่รับค�ำร้องจำก

ประชำชนส่งเอกสำรส�ำเนำทะเบยีนสมรส (คร.2) หรือส�ำเนำทะเบยีนหย่ำ (คร.6) ให้กบัส่วนกำรทะเบยีนทัว่ไป ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน 

เพื่อแก้ไขปรับปรุงรำยกำรที่ผิดพลำดในฐำนข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง

 ถาม นำย ก ซื้อบ้ำนจำกนำย ข แต่ยังไม่ได้แจ้งย้ำยเข้ำในทะเบียนบ้ำนที่ซื้อ และนำย ข ได้ย้ำยไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ได้แจ้งย้ำยออก

และไม่สำมำรถติดต่อได้ นำย ก ผู้ซื้อจะแจ้งย้ำยเข้ำบ้ำนที่ซื้อจะด�ำเนินกำรอย่ำงไร

  ตอบ นำย ก สำมำรถยื่นค�ำร้องต่อนำยทะเบียนเพื่อขอเป็นเจ้ำบ้ำน โดยน�ำหลักฐำนกำรซื้อขำยไปแสดงและย้ำยชื่อเข้ำใน

ทะเบียนบ้ำนได้ ส�ำหรับนำย ข เมื่อไม่ได้อยู่ในบ้ำนหลังดังกล่ำวแล้ว และไม่ทรำบว่ำไปอยู่ที่ใด ไม่สำมำรถติดต่อได้เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ให้เจ้ำบ้ำนด�ำเนินกำรแจ้งย้ำยไม่ทรำบที่อยู่ต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยระบุว่ำไม่ทรำบที่อยู่

และให้นำยทะเบยีนผูร้บัแจ้งเพิม่ชือ่และรำยกำรผูน้ัน้ในทะเบียนบ้ำนกลำง โดยปฏิบตัติำมพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. 2534

มำตรำ 33 ประกอบระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5

พ.ศ.2551) ข้อ 81
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	 ถาม กรณีกำรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน โดยใช้หลักฐำนสูติบัตรแบบเก่ำ ถ้ำสูติบัตรออกโดยนำยทะเบียนต�ำบล ก ต่อมำ

เทศบำลได้ขยำยเขตไปครอบคลุมพื้นที่ต�ำบล ก อยำกทรำบว่ำจะเพิ่มชื่อที่ส�ำนักทะเบียนแห่งใด

 ตอบ กำรเพ่ิมชือ่ตำมหลักฐำนสตูบิตัรแบบเก่ำ ให้ยืน่ค�ำร้องแห่งท้องทีที่อ่อกสตูบิตัร กรณนีีเ้ทศบำลได้ขยำยครอบคลมุพืน้ท่ี

ซึง่เป็นต�ำบลทีอ่อกสตูบิตัร ดังนัน้ จงึเป็นหน้ำทีข่องส�ำนกัทะเบยีนท้องถิน่เป็นผูรั้บแจ้งกำรเพิม่ชือ่ โดยปฏบิติัตำมระเบยีบส�ำนกัทะเบยีนกลำง

ว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551) ข้อ 94

 ถาม กรณีมีผู้ร้องมำขอให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอรับรองว่ำตนเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในบ้ำนหลังน้ัน เพื่อประกอบหลักฐำน

กำรขอกู้เงินธนำคำร จะด�ำเนินกำรอย่ำงไร

 ตอบ นำยทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎร มอี�ำนำจหน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรปฏบิติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรเท่ำน้ัน กำรให้นำยทะเบียนออกหนังสือรับรองว่ำผู้ร้องเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในตัวบ้ำนหรืออำคำรน่ำจะเป็น

เอกสำรที่ออกโดยกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญำซื้อขำย พินัยกรรม เป็นต้น

 ถาม นำย เอ เกิดทีจ่งัหวดัเลย โดยมสีตูบิตัร และได้ไปท�ำงำนทีจ่งัหวดันครพนม มชีือ่ในทะเบยีนบ้ำนฉบบัเจ้ำบ้ำน แต่ฉบบั

อ�ำเภอหำไม่พบ ต่อมำย้ำยไปท�ำงำนที่จังหวัดอุดรธำนี โดยไม่ได้แจ้งย้ำยออกจำกจังหวัดนครพนม กรณีนี้นำยเอ จะยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อ

ที่ส�ำนักทะเบียนแห่งใด

 ตอบ เนื่องจำกนำย เอ มีสูติบัตรซ่ึงออกโดยส�ำนักทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเลย ต่อมำได้ย้ำยไปที่จังหวัดนครพนม และมีช่ือใน

ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ทร.14) แต่ฉบับอ�ำเภอหำไม่พบ กรณีนี้ต้องตรวจสอบว่ำนำย เอ มีหลักฐำนกำรแจ้งย้ำยออกจำกจังหวัดเลย

หรือไม่ หำกพบหลักฐำนกำรแจ้งย้ำยเข้ำมำอยู่ที่จังหวัดนครพนม ให้เพิ่มช่ือที่จังหวัดนครพนมตำมหลักฐำนใบแจ้งย้ำยที่อยู่ หำกไม่พบ

ใบแจ้งย้ำยที่อยู่ให้เพิ่มช่ือท่ีจังหวัดเลย โดยอำศัยหลักฐำนสูติบัตรดังกล่ำว โดยปฏิบัติตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำ

ทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551) ข้อ 94
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วารสาร สาระทะเบียน-บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด

และที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ 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


