
วันที่ระลึกคลายวัน สถาปนากระทรวงมหาดไทย

1 เมษายน 2561

ครบรอบ 126 ป

วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกรอง www.bora.dopa.go.th
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน เมษายน 2561ฉบับเดือน เมษายน 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต, ชำานาญวิทย์ เตรัตน์, นิวัฒน์ รุ่งสาคร, ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ, วิเชียร ชิดชนกนารถ บรรณาธิการอำานวยการ วีนัส สีสุข

ท์ี่ปรึกษา สัญชัย เตชนิมิตวัช, บรรจบ จันทรัตน์, สุชาติ ธานีรัตน์, วีระชาติ ดาริชาติ, รัฐยา อาจหาญ เผยพร, อำานาจ 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

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี

วางพุ ่มดอกไม้ถวายสักการะ และกล่าวคำาถวายสดุดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 

126 ปี โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ร้อยตำารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

คำ�นำ�

  นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2435 จนถงึปัจจบุนั กระทรวงมหาดไทยก่อตัง้มาแล้ว 126 ปี อำานาจหน้าที่
ในการจัดทำาบัญชีสำามะโนครัวและทะเบียนทุกๆ อย่างบรรดาที่ต้องใช้ในราชการเป็นเร่ืองสำาคัญ
งานทะเบียนจึงถอืเป็นภารกจิทีส่ำาคญัของกระทรวงมหาดไทยมาต้ังแต่ต้น ซ่ึงต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนั
งานทะเบียนได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามลำาดับ ต้ังแต่การบันทึกด้วยมือหรือพิมพ์แล้วเก็บ
รักษาในรูปแบบเอกสาร มาจนถึงการทำาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดต้ังคลังข้อมูลที่เรียกว่า
“ฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง” และการกำาหนดมาตรฐานการให้เลขประจำาตวัประชาชน 13 หลกั ให้กบั
ประชาชนทั่วประเทศ จนมาสู่การออกบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
และบตัรประจำาตวัทีอ่อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืนๆ ตามอำานาจหน้าทีห่รอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย
ในปัจจุบัน ตลอดจนขยายการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลางให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐใช้ในการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ ซึ่งกรมการปกครอง โดยสำานักบริหารการทะเบียน
ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ จักได้ดำาเนินการต่อยอดการพัฒนา และบูรณาการการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมลูดงักล่าวทัง้เพือ่ตอบสนองต่อภารกจิด้านความมัน่คงและภารกจิด้านการบรกิารให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายวีนัส สีสุข
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ
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ท์ี่ปรึกษา สัญชัย เตชนิมิตวัช, บรรจบ จันทรัตน์, สุชาติ ธานีรัตน์, วีระชาติ ดาริชาติ, รัฐยา อาจหาญ เผยพร, อำานาจ 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

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูล

หลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
เชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก และสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
จัดข้ึนโดยสำานักงาน ก.พ.ร. โดยมี ร้อยตำารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 501 -502 ชั้น 5 อาคารสำานักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 การลงนามบันทกึข้อตกลงฉบับนี ้เพือ่สร้างความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นข้อมูลการจดทะเบยีนสงัหารมิทรพัย์
ทีน่ำามาจดทะเบยีนเป็นหลกัประกนัการชำาระหนี ้อำานวยความสะดวกในการได้รบัสนิเชือ่ในการประกอบธรุกจิ มุ่งให้อันดบั
ความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น
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 นายชำานาญวิทย์ เตรตัน์ รองอธบิดกีรมการปกครอง 
และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทะเบยีนประวตัริาษฎรจากฐานข้อมลูทะเบียนกลางด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ โดยวธีิบริการข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Counter
Service) และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำาหรับ
อ่านข้อมลูจากบัตรประจำาตวัประชาชนระหว่าง กรมการปกครอง
กับกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชมุกรมพฒันาท่ีดนิ ชัน้ 2 เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง
และนางอษุา ผ่องลกัษณา รองอธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน ลงนามบันทกึ
ข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบยีนประวตัริาษฎรจาก
ฐานข้อมูลทะเบยีนกลางด้วยระบบคอมพวิเตอร์ โดยวธิบีรกิารข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลงว่าด้วยการ
ขอใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชน 
ระหว่างกรมการปกครองกับกรมธุรกิจพลังงาน เม่ือวันอังคารที่
27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารเอนเนอร์ยี่
คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดรีงัสติ เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร
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 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธบิดีกรมการปกครอง 
และนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทะเบยีนประวติัราษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  
ระหว่างกรมการปกครองกบักรมส่งเสรมิสหกรณ์ เมือ่วนัองัคารที่
3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชมุ 226 ชัน้ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีส่วนราชการและ

หน่วยงานของรฐัเข้าใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง 

จำานวน 172,194,169 รายการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)

มีการเข้าใช้ประโยชน์แล้วจำานวน 110,148,645 รายการ 

โดยมหีน่วยงานทีใ่ช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูทะเบียนกลาง

มากที่สุด 5 อันดับแรก ดังข้อมูลในตาราง

ลำาดับ ชื่อหน่วยงาน จำานวน (รายการ)

1. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 33,048,341

2. กระทรวงการต่างประเทศ 19,089,884

3. กรมสรรพากร 17,182,633

4. สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13,085,230

5. กรมการขนส่งทางบก 7,937,858

 กรมการปกครองได้ทำาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง

กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถตรวจสอบและใช้ประโยชน์ข้อมูลรายการบุคคล

จากฐานข้อมูลทะเบยีนกลางของกรมการปกครองตามภารกจิของแต่ละหน่วยงาน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 จนถงึ

ปัจจุบนั ณ เดอืนเมษายน 2561 มส่ีวนราชการและหน่วยงานของรัฐร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงแล้วจำานวน 152 หน่วยงาน

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ กลุ่มหน่วยงานเกี่ยวกับ

การดำาเนินคดีและพิจารณาคดี และกลุ่มหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

สถิติปริมาณการตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของหน่วยงานภายนอก

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
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ประวัติผู้บริหาร

การศึกษา
 - รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม
 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 60

การทำางาน
 22 มิถุนายน 2524 - นักพัฒนาชุมชน 3 อำาเภอวัฒนานคร

   จังหวัดปราจีนบุรี (ขณะนั้น)

 14 กันยายน 2525 - ปลัดอำาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3)

   อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 16 พฤษภาคม 2526 - เจ้าพนักงานปกครอง 3 

   กองการทะเบียน

 30 มีนาคม 2530 - เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4

   สำานักงานกลางทะเบียนราษฎร

 24 มีนาคม 2540 - หัวหน้าศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 3

   (จังหวัดนครราชสีมา) 

   สำานักบริหารการทะเบียน

 1 สิงหาคม 2546  - เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8ว 

   สำานักบริหารการทะเบียน 

 11 ธันวาคม 2551  - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ 

   สำานักบริหารการทะเบียน

 18 พฤษภาคม 2554 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ 

   วิทยาลัยการปกครอง 

 22 สิงหาคม 2554  -  ผูอ้ำานวยการส่วนบรหิารและพัฒนาเทคโนโลยี

   การทะเบียน 

   สำานักบริหารการทะเบียน 

 23 กุมภาพันธ์ 2555 - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และระบบข้อมูล 

   สำานักบริหารการทะเบียน 

 13 พฤศจิกายน 2556  - ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

   กรมการปกครอง

 2 เมษายน 2561  - รองอธิบดีกรมการปกครอง 

รับผิดชอบก�ากับดูแลหน่วยงานส่วนกลาง

ของกรมการปกครอง

ประกอบด้วย
 1. สำานักบริหารการทะเบียน

 2. กองการสื่อสาร

 3. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง

รับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย

 1. กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จงัหวดัตาก 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด

อุตรดิตถ์

 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัด

กำาแพงเพชร จังหวดันครสวรรค์ จังหวดัพจิติร และจงัหวัดอทุยัธานี

 3. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 ประกอบด้วย

จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัลำาภู 

และจังหวัดอุดรธานี

 4. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 ประกอบด้วย

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ
รองอธบิดกีรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบยีนและเทคโนโลยสีารสนเทศ

แนะนำ�ผู้บริห�รระดับสูงกรมก�รปกครอง
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน เมษายน 2561

 นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธบิดีกรมการปกครอง
เข้ากราบสกัการะสิง่ศักด์ิสทิธิแ์ละถวายสกัการะพระอนสุาวรย์ี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร
สังกัดสำานักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์
ที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) 
อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร

ของสำานักบริหารการทะเบียน กองการสื่อสาร และศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี

19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน เมษายน 2561

ส่วนการทะเบียนราษฎร

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว
ในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการจัดทำา
ทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจำาตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎรให้กับแรงงานต่างด้าวสญัชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด 
เพื่อดำาเนินการรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
 ในห้วงการเปิดด�าเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเข้ารายงานตัวจ�านวน 1,320,035 คน
แบ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จทุกข้ันตอนจ�านวน 840,736 คน และกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีต้องเข้า
ด�าเนินการในระยะที่ 2 จ�านวน 479,299 คน 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยปรับเพิ่มขยาย
ระยะเวลาการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำางาน
และจดัทำาหรือปรับปรงุทะเบยีนประวติั ให้กบัแรงงานต่างด้าวท่ีได้ยืน่เรือ่งขอจดัทำาหรอืปรบัปรงุทะเบียนประวตัต่ิอนายทะเบยีน
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือกรมการจัดหางานภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ออกไปจนถึงวันที่
30 มถินุายน 2561 โดยผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยูใ่นราชอาณาจักรเพือ่ขอรบัการตรวจลงตรา (Visa) กบัสำานักงานตรวจคน
เข้าเมือง ขออนุญาตทำางานกับกรมการจัดหางาน จัดทำาหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง และพิสูจน์สัญชาติ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำาเนินการทั้งสิ้นจำานวน 479,299 คน
 สำานักทะเบียนกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 130 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 แจ้งให้นายทะเบียนจังหวัด
สนับสนุนการดำาเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว พร้อมท้ังแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนและมอบหมายให้ไปดำาเนินการจัดทำา
ทะเบียนประวัติและบัตรประจำาตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้ ให้เริ่มดำาเนินการ
ในวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สำาหรับจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำานวนน้อยให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเรว็ทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะได้ปิดศูนย์ดังกล่าวและนำาวสัดุอปุกรณ์ในการจดทะเบยีนและบคุลากรไปสนบัสนนุจงัหวดัทีม่แีรงงานต่างด้าว
จำานวนมากต่อไป
 สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมอบหมายบุคลากร
ของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว
ในการดังกล่าว ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดหลายแห่งได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นท่ีต้ังของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้วย

การปรับเพิ่มระยะเวลาด�าเนินการจัดท�าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา และอนุญาตท�างาน

แรงงานต่างด้าวที่ต้องเข้าด�าเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน เมษายน 2561

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการน�าส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับบัตรประจ�าตัวประชาชน

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

 กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏบิตักิารจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนด้วยระบบปฏิบตักิารอตัโนมตั ิเพือ่ให้อำาเภอ 

สำานักงานเขต เทศบาล และเมืองพทัยา ถอืปฏบิติัในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการนำาส่งเงนิค่าธรรมเนยีมและเงนิค่าปรบัท่ีได้รบัจากการ

จัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 18441 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 อย่างไรก็ตาม

ในห้วงที่ผ่านมา กรมการปกครองได้ดำาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพบว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนบางแห่ง

(อ้างอิงหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 5190 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561)
“ข้อมูลการเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ทุกรายการและเป็นหลักฐานตรวจสอบได้ตลอดไป”

มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การไม่นำาส่งเงินให้ฝ่ายการเงิน

เพื่อนำาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การนำาส่งเงินค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน 

ไม่เป็นปัจจุบัน รวมท้ังมีการปลอมแปลงแบบรายงานการตรวจสอบ

รายได้และนำาส่งเงินจากการทำาบัตรประจำาตัวประชาชน (แบบย่อ)

เป็นต้น ซึง่การกระทำาของเจ้าหน้าทีด่งักล่าวถอืเป็นการกระทำาการทจุรติ

ต่อหน้าที่และส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

 ดังน้ัน เพื่อให้การนำาส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับท่ีได้

จากการจดัทำาบตัรประจำาตัวประชาชนเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ถูกต้อง

และเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ จึงขอให้อำาเภอถือปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด ดังนี้

 1. ให้นายอำาเภอกำากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องให้เข้มงวดยิง่ข้ึน โดยกำาชบัเจ้าหน้าทีท่กุระดบัปฏบิตังิาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ

 2. ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชน 

ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการนำาส่งเงินกับ

แบบรายงานการนำาส่งเงินค่าธรรมเนียมการทำาบัตรและค่าปรับในระบบ

ให้ถูกต้องตรงกันก่อนการนำาส่งเงินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นประจำา

ทุกวันที่มีการรับ-ส่งเงิน

 3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

หลักฐานการนำาส่งเงินอย่างละเอียดรอบคอบก่อนรับเงินในแต่ละวัน

 ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีการกระทำาผิดต่อหน้าท่ี

ราชการในกรณีดังกล่าวให้พิจารณาดำาเนินการย้ายออกนอกพื้นท่ี

รวมทั้งดำาเนินการทั้งทางคดีอาญาและทางวินัยโดยเด็ดขาด
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ฉบับเดือน เมษายน 2561

มาตรการปราบปรามและการแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาตรการป้องกนัและแนวทางดำาเนนิการในการแก้ไขปัญหากรณทุีจรติทางทะเบียนและบตัร
ประจำาตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามอำานาจหน้าท่ีตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ทางทะเบียนให้แก่ผู้สุจริตที่ถูกกระทบสิทธิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากมาตรการและแนวทางที่กำาหนดไว้ดังกล่าว
หากผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และอำาเภอ สำานักงานเขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา ได้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดจะทำาให้สามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการปราบปรามการกระทำาทุจริตทางทะเบียนและให้การแก้ไขปัญหาทางทะเบียนและบัตรประจำาตัว
ประชาชน สามารถดำาเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอให้ดำาเนินการดังนี้
 1. กรณท่ีีมีการเสนอข่าวทางส่ือมวลชน หรือร้องเรยีนร้องทกุข์เก่ียวกบัปัญหาการทจุรติทางทะเบยีนและบตัรประจำาตวั
ประชาชน ให้อำาเภอ สำานักงานเขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและ
รายการทางทะเบียนให้ได้ข้อยุติว่าเจ้าของรายการที่แท้จริงเป็นใคร ยังมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ผู้แอบอ้างเป็นใคร พฤติการณ์
การกระทำาผิดเป็นอย่างไร ผูรู้้เหน็หรอืเกีย่วข้องกบัการกระทำาผดิเป็นใครบ้าง มเีจ้าหน้าทีข่องรฐัร่วมกระทำาความผดิด้วยหรอืไม่
อย่างไร แล้วให้ดำาเนนิการตามอำานาจหน้าทีท่นัทโีดยไม่ต้องรอคำาสัง่หรอืหนงัสอืแจ้งจากกรมการปกครองหรอืกระทรวงมหาดไทยก่อน
ตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.6/ว 80 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559
 2. การแก้ไขปัญหาทางทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ถูกกระทบสิทธิทางทะเบียนซึ่งอ้างว่าตนเป็น
เจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริง แต่ถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้รายการทางทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนโดยมิชอบ
ให้นายอำาเภอ ผู้อำานวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือ ปลัดเมืองพัทยา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เร่งรัดตรวจสอบข้อร้องเรียน
ร้องทกุข์ และสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบับคุคลผูเ้ป็นเจ้าของรายการทีแ่ท้จรงิและรายการทางทะเบยีนว่าเป็นใคร 
อย่างไร เพ่ือประกอบการดำาเนนิการ จำาหน่ายรายการบุคคล ยกเลิกหรอืเพกิถอนหลักฐานเอกสารทะเบียนท่ีไม่ถูกต้อง ตลอดจน
การปรับปรุงฐานข้อมลูการทะเบยีนราษฎรให้กลบัคนืตามสถานภาพเดิม โดยอาศยัอำานาจของนายทะเบียนตามพระราชบญัญติั
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ประกอบกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551 และ
ดำาเนินการตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 110 หรือ
ข้อ 110/1 แล้วแต่กรณี
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน เมษายน 2561

 ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไข (เยียวยา) ปัญหาทางทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนเสร็จสิ้นโดยเร็ว ให้สำานักทะเบียน
อำาเภอและสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกแห่งประสานงานกันโดยมีศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด และ
ส่วนบริหารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน สำานกับรหิารการทะเบียน เป็นผูช่้วยเหลอืในการบนัทกึการจำาหน่าย ยกเลกิหรอื
ปรับปรุงแก้ไขรายการบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของรายการที่แท้จริงในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติ
ให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องตรงกัน
 3. เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน กรมการปกครอง
(สำานักบริหารการทะเบียน) จะมีหนังสือแจ้งให้อำาเภอ สำานักงานเขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา ทราบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน
ร้องทกุข์ดงักล่าวโดยตรง เพือ่จะได้เร่งรดัตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีได้ทันที แล้วแจ้งผลคบืหน้าพร้อม
หลักฐานเอกสารประกอบทุกฉบับให้กรมการปกครองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
 4. การดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดด้านการ
ทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนเพื่อทราบถึงพฤติการณ์และตัวผู้กระทำาผิด เพื่อการดำาเนินการทางวินัยและคดีอาญากับ
ผูก้ระทำาผดิ ให้อำาเภอ สำานกังานเขต เทศบาล และเมอืงพทัยา ทีเ่กีย่วข้องกับกรณทีจุรติดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ในท้องทีถ่อืปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0309.6/ว 323 ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยเคร่งครดั ท้ังนี ้ให้จงัหวดัและกรงุเทพมหานคร
เร่งรัดติดตามและแจ้งผลการดำาเนินการให้กรมการปกครองทราบทุกระยะจนกว่าจะเป็นที่สุด

(อ้างอิงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.6/ว 7004 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560)

ผูอ้ำานวยการทะเบียนกลางออกประกาศสำานกัทะเบยีนกลาง 

เร่ือง การจดัตัง้สำานกัทะเบียนท้องถิน่ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2561

กำาหนดให้เทศบาลเมืองและเทศบาลตำาบลเป็นสำานกัทะเบยีน

ท้องถิ่น (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 20 ง 

ลงวนัที ่15 มนีาคม 2561 หน้า 4) จำานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. เทศบาลตำาบลห้วยยาง อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2. เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. เทศบาลเมอืงลาดสวาย อำาเภอลำาลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

โดยให้มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดยีวกบัสำานักทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลอืน่ทีจ่ดัตัง้ไว้แล้ว

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ส�านักทะเบียนกลางประกาศการจัดตั้งส�านักทะเบียนท้องถิ่นขึ้นใหม่จ�านวน 3 แห่ง

ส่วนการทะเบียนราษฎร
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ฉบับเดือน เมษายน 2561

 ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำานักบริหารการทะเบียน ร่วมพิธีสรงนำ้าพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำาปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 
ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

รับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

การศึกษา
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
 - หลักสูตรปลัดอำาเภอ รุ่นที่ 89
 - หลักสูตรนายอำาเภอ รุ่นที่ 59
 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 68

นายวนีัส สสีุข
ผู้อ�านวยการส�านักบรหิารการทะเบยีน

การทำางาน
 - ปลัดอำาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 - หัวหน้างานระเบียบกฎหมาย ส่วนบัตรประจำาตัวประชาชน สำานักบริหารการทะเบียน

 - หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ส่วนการทะเบียนราษฎร สำานักบริหารการทะเบียน

 - หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร สำานักบริหารการทะเบียน

  - ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง

 - นายอำาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 - ผู้อำานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำานักบริหารการทะเบียน

 - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน สำานักบริหารการทะเบียน

แนะนำ�ผู้บริห�รสำ�นักบริห�รก�รทะเบียน
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน เมษายน 2561

 นายวีนัส สีสุข ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน กราบสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์และถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสังกัด
สำานักบรหิารการทะเบียนให้การต้อนรบั เมือ่วนัจนัทร์ที ่23 เมษายน 2561 ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลกูกา 
จังหวัดปทุมธานี
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน เมษายน 2561

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

	 ถาม การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับบุคคล สามารถออกได้ทุกกรณีหรือไม่

 ตอบ การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับบุคคล เป็นการรับรองเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน และดำาเนินการ

ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำาหนดการปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือรับรองในเร่ืองนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การรับรอง

ความเป็นโสด การรับรองสถานที่เกิด เป็นต้น ฉะนั้นการปฏิบัติในเรื่องนี้จึงเป็นการดำาเนินการตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457 ซึง่เป็นอำานาจหน้าทีข่องนายอำาเภอ ปลัดอำาเภอผู้เป็นหวัหน้าประจำากิง่อำาเภอ และผู้อำานวยการเขต แล้วแต่กรณี

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 1414 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2545 เรื่องการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับบุคคล

 ถาม บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จแล้วแต่เจ้าของยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย และไม่ได้แจ้งย้ายบุคคลใดเข้าในบ้านหลังน้ัน แต่เจ้าของบ้าน

ร้องขอให้นายทะเบียนกำาหนดเลขหมายประจำาบ้านและจัดทำาทะเบียนบ้านให้ กรณีนี้สามารถดำาเนินการได้หรือไม่

 ตอบ เมื่อมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้น โดยมีลักษณะเป็น “บ้าน” ตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เจ้าบ้านจะต้องแจ้งการสร้างบ้านใหม่และขอกำาหนดเลขหมายประจำาบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

และเมือ่นายทะเบยีนผู้รบัแจ้งได้ตรวจสอบว่ามสีภาพเป็นบ้านแล้ว กใ็ห้ออกหลกัฐานการรบัแจ้งและกำาหนดเลขหมายประจำาบ้าน รวมทัง้

ดำาเนินการจัดทำาทะเบียนบ้านขึ้นสำาหรับบ้านหลังนั้น และมอบสำาเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ขอเพื่อที่จะได้ดำาเนินการแจ้งย้ายบุคคลเข้าใน

ทะเบียนบ้านในโอกาสต่อไป โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 34 และมาตรา 36 ประกอบระเบียบ

สำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 32

	 ถาม กรณคีนต่างด้าวมีหนังสอืเดนิทางเข้ามาทำากจิการในประเทศไทย จะขอเพ่ิมชือ่เข้าในทะเบยีนบ้าน (ท.ร.13) จะดำาเนนิการ

อย่างไร

 ตอบ กรณีคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายมาทำากิจการในประเทศไทย จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)

ให้ยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนอำาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำาเนาอยู่ในปัจจุบัน โดยนำาหลักฐานการอนุญาตจาก

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ควบคุมรับผิดชอบ และสอบสวนเจ้าบ้านให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความยินยอมให้ผู้ร้องอาศัยอยู่ โดยปฏิบัติ

ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 106
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ฉบับเดือน เมษายน 2561

	 ถาม ฝ่ายชายเป็นคนต่างด้าวมีภรรยาเป็นคนไทย มีบุตรด้วยกัน 1 คน เกิดปี 2533 และแจ้งการเกิดของบุตรกับผู้ใหญ่บ้าน 

โดยถือใบรับแจ้งการเกิดไว้โดยไม่ไปแจ้งขอออกสูติบัตรเนื่องจากคิดว่าบุตรไม่ได้สัญชาติไทย ต่อมาปี 2537 ฝ่ายชายนำาใบรับแจ้งการเกิด

ไปขอออกสูติบัตรที่สำานักทะเบียน นายทะเบียนจะออกสูติบัตร ท.ร.1 ให้ได้หรือไม่ 

 ตอบ กรณีนี้มารดาของบุตรเป็นผู้มีสัญชาติไทย บุตรย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เมื่อได้

แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ไว้แล้ว ถือว่า มีการแจ้งการเกิดภายในกำาหนดแล้ว จึงสามารถออกสูติบัตร ท.ร.1 ให้ได้

โดยให้หมายเหตุไว้ในสูติบัตรว่า “ออกตามใบรับแจ้งการเกิดที่..........ลงวันที่..........” โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

พ.ศ. 2534 มาตรา 18 และพระราชบัญญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (1) และมาตรา 10 ประกอบหนงัสอืสำานกัทะเบยีนกลาง

ที่ มท 0322/ว 11 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2536

 ถาม กรณีมหาวิทยาลัยขอรับบริจาคศพเพื่อใช้ในการศึกษา ขอทราบระเบียบแนวทางการปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ ในการบริจาคศพในกรณีนี้ กรมการปกครองได้เคยมีหนังสือสั่งการเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ว่า กรณีดังกล่าวนี้เป็นการ

เคลือ่นย้ายศพ ซึง่มรีะเบยีบกำาหนดวธิปีฏบิตัไิว้แล้ว เพยีงแต่ก่อนทีน่ายทะเบยีนผูร้บัแจ้งจะอนญุาตให้เคลือ่นย้ายศพ ให้แจ้งนายทะเบยีน

ทราบเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและเจตนาในการที่จะบริจาคศพ เมื่อได้ข้อเท็จจริงและเชื่อว่าไม่มีการทุจริต ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง

อนญุาตให้เคลือ่นย้ายศพได้ โดยปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 24 ประกอบหนงัสอื ที ่มท 0313/70319 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2523

	 ถาม กรณีบัตรประจำาตัวประชาชนยังไม่หมดอายุ และได้มีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แต่ไม่ได้มาขอ

เปลี่ยนบัตรใหม่ รอจนบัตรหมดอายุจึงมาขอทำาบัตร จะถือว่าเป็นกรณีทำาบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหมดอายุหรือขอเปลี่ยนบัตร

 ตอบ จะต้องถอืว่าเป็นกรณขีอเปลีย่นบตัร ต้องเสยีค่าธรรมเนยีม 100 บาท เนือ่งจากสาระสำาคญัในบตัรได้เปลีย่นแปลงไป

และถือบัตรเกิน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาตให้เปล่ียนช่ือตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและช่ือสกุลในทะเบียนบ้าน จะต้องเสียค่าปรับ

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526

	 ถาม กรณบีคุคลมแีต่ช่ือตวั แต่ไม่ปรากฏชือ่สกลุ ตรวจสอบหลกัฐานทางทะเบียนบ้านแล้วไม่ปรากฏชือ่สกลุจรงิ ถ้าจะเพิม่

ชื่อสกุลตามบิดาจะทำาได้หรือไม่ (กรณีบิดายังมีชีวิตอยู่ และกรณีบิดาเสียชีวิตแล้ว)

 ตอบ กรณบีคุคลมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน มแีต่ชือ่ตวั ไม่มชีือ่สกลุ อาจจะเป็นข้อบกพร่องหรอืผดิพลาดจากการจดัทำาทะเบยีนราษฎร

หากบุคคลประสงค์จะขอเพิ่มชื่อสกุลตามบิดา บุคคลน้ันต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา ถึงจะมีสิทธิใช้ช่ือสกุลของบิดาได้

ไม่ว่าบดิาจะยงัมชีวีติอยูห่รอืเสยีชีวติไปแล้ว โดยถือปฏบิตัติามพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ฉบบัท่ี 10)

พ.ศ. 2533 มาตรา 1561

	 ถาม หญิงอยู่กินกับสามีได้ไม่นานก็เลิกร้างกันโดยไม่ทราบที่อยู่ของฝ่ายชาย ต่อมาฝ่ายหญิงต้ังครรภ์แล้วคลอดบุตร

เมื่อไปแจ้งการเกิดให้บุตร เจ้าหน้าที่สอบถามชื่อของบิดา แต่ฝ่ายหญิงไม่ทราบชื่อจริง กรณีนี้จะลงรายการบิดาในสูติบัตรอย่างไร

 ตอบ เป็นกรณีที่นายทะเบียนต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้รายละเอียดประกอบการออกสูติบัตร ถ้าไม่ทราบชื่อบิดา

ก็ให้นายทะเบียนทำาเครื่องหมาย “-” ไว้ในช่องรายการของบิดา



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

สถิติการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ระหวางวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 ดังนี้

ที่มา : สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

ประเภทบริการ จำนวน (ราย)

งานทะเบียนราษฎร   18,750

งานบัตรประจำตัวประชาชน  12,759

งานทะเบียนทั่วไป       862

 รวม   32,371
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