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

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561ฉบับเดือน พฤษภาคม 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

 ร้อยตำารวจโท อาทติย์ บญุญะโสภตั อธบิดกีรมการปกครอง 

ให้การต้อนรบั นายภชุงค์ โนดไธสง ผูอ้ำานวยการสำานักงานสถติแิห่งชาติ

พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าหารือการนำาข้อมูลทะเบียนไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทำาสำามะโนประชากรและเคหะทดลอง เมื่อวันที่

10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 5 อาคารกรมการปกครอง 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คำ�นำ�

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 หมวด 16 การปฏริปูประเทศ 
มาตรา 258 การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำาหนดให้มีการบูรณาการ
ฐานข้อมลูของหน่วยงานของรฐัทุกหน่วยงานเข้าด้วยกนัเพือ่ให้เป็นฐานข้อมลูเพือ่การบรหิาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 
2559 ได้มอบหมายให้สำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ และทำาหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการข้อมูลตามที่
ส่วนราชการร้องขอ และมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 กำาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำาฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี กรมการปกครองจึงมีภารกิจสำาคัญ
ในการสนับสนุนการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ 
Linkage Center รองรับต่อการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่และการให้บริการประชาชน 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง (สำานักบริหารการทะเบียน) ได้รายงานผล
ความคืบหน้าการดำาเนินการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
 เป้าหมายสำาคญัของการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชน คือ การยกเลกิการใช้สำาเนา
เอกสารราชการในกระบวนงานบริการประชาชน กรมการปกครองได้ออกระเบียบว่าด้วย
การจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 รองรับการดำาเนินการดังกล่าว
แล้ว จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ของรัฐบาลต่อไป

นายวีนัส สีสุข
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 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

 นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธบิดกีรมการปกครอง 

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ

ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี

และการขอกลบัคนืสญัชาตไิทย ครัง้ที ่6/2561 เมือ่วนัศุกร์ที ่

27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคาร

กรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

 นายวีนสั สสีขุ ผู้อำานวยการสำานักบรหิารการทะเบียน 

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานทะเบียน

และบัตร” และ “หลักกฎหมายที่สำาคัญในงานทะเบียน

และบัตร” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำาเภอ รุ่นที่ 76 

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนข้าราชการ

ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำาเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการ

แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อำานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ ซ่ึงในข้อ 17 กำาหนดให้ในกรณทีีก่ฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบใดกำาหนด

ให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น

เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำาเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอำานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือ

รบัแจ้งนัน้ ทีจ่ะต้องดำาเนนิการให้หน่วยงานทีอ่อกเอกสารเช่นว่านัน้ ส่งข้อมลูหรอืสำาเนาเอกสารดงักล่าวมาเพือ่ประกอบการพจิารณาหรอื

ดำาเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอำานาจดังกล่าวประสงค์ได้สำาเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน

หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอำานาจนั้นเป็นผู้จัดทำาสำาเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ห้ามมิให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ทีเ่กดิจากการทำาสำาเนาดงักล่าวจากผูข้อรบัอนมุตั ิอนุญาต หรอืใบอนญุาต หรอืผูย้ืน่ขอจดทะเบียนหรอืจดแจ้งหรอืผู้แจ้ง และในการประชมุ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แผนงานการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อ

การบริการ (Citizen Feedback Survey) ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดการยกเลิกการ

เรยีกสำาเนาเอกสารจากประชาชน ให้เริม่เหน็ผลสำาเรจ็ภายในระยะเวลา 6 เดอืน พร้อมทัง้เหน็ชอบให้มกีารจดัเกบ็พกิดัตำาแหน่งของสถานที่

ราชการทัว่ประเทศ เพือ่ใช้ประโยชน์ในมติต่ิางๆ ต่อไป ดงันัน้ สำานกังาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) 

จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) 

และการยกเลิกสำาเนาเอกสารราชการ (No Copy) ขึ้น

การประชุมชี้แจงการด�าเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิก

ส�าเนาเอกสารราชการ (No Copy)
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 สำานกังาน ก.พ.ร. ร่วมกบัสำานกังานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ได้จดัประชมุชีแ้จงการดำาเนนิโครงการดงักล่าว
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำาเนียบรัฐบาล
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงาน ก.พ.ร. สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

โครงการและเป็นการยกระดับการอำานวยความสะดวกและพัฒนางานบริการภาครัฐ 4.0 ด้วยวิธีการทำางานแบบเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric government) ด้วยขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เพราะที่ผ่านมา
สำาเนาเอกสารของประชาชนในแต่ละวนัมจีำานวนมาก มสีถานทีจ่ดัเก็บไม่เพยีงพอซึง่ล้วนเป็นเอกสารสำาคญัไม่สามารถทำาลายได้
เน่ืองจากตดิขดัในข้อกฎหมายบางประการ รฐับาลได้เลง็เหน็ความสำาคญัของปัญหาน้ีจงึนำาระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัระบบ
เอกสารของประชาชนและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหวิชาเข้ามาใช้ในการทำางาน การทราบข้ันตอนและวิธีการดำาเนินการ
ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง ท้ังน้ี การดำาเนินการในระยะต่อไปจะกำาหนดให้ส่วนราชการปักหมดุเพือ่ระบุพกิดัของสถานท่ีให้บรกิารบนระบบ
พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบการดำาเนินการของโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป 

การเชือ่มโยงฐานข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นผูอ้อกเอกสารแทน แนวทางการยกเลกิการเรยีกสำาเนาเอกสารจากประชาชน
เมื่อประชาชนไปติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการให้ส่วนราชการอ่านข้อมูลในบัตรประจำาตัวประชาชนรวมไปกับใบคำาร้อง 
ปัจจุบันนอกจากมีฐานข้อมูลทะเบียนบ้านกับบัตรประจำาตัวประชาชนให้บริการแล้ว ยังมีเอกสารอื่นท่ีสามารถเรียกใช้จากฐาน
ข้อมูลของกรมการปกครองได้อีก 15 เอกสาร เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนอาวุธปืน เป็นต้น โดยหลักการแล้วผู้ที่
ดูข้อมูลได้มีเพียง 2 คนเท่านั้น คือ ประชาชนเจ้าของข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยการเสียบ
บัตรประจำาตัวประชาชนกับเครื่องอ่านบัตร ในอนาคตถ้าประชาชนไปติดต่อส่วนราชการใดและเสียบบัตรประจำาตัวประชาชน 
เคร่ืองอ่านบัตรก็จะแปลว่าเจ้าของบัตรยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นดูข้อมูลต่างๆ แล้วสามารถท่ีจะ Download 
ข้อมูลเหล่านั้นพิมพ์ไปในใบคำาร้อง ซึ่งในใบคำาร้องก็จะมีข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ
ข้อมลูการผ่านเกณฑ์ทหาร วฒุกิารศกึษา กจ็ะอยูใ่นแบบคำาร้องเดยีวกนัทัง้หมด ซึง่ประชาชนไม่ต้องแนบสำาเนาเอกสารใดๆ เลย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกส่วนราชการจัดทำาฐานข้อมูลในอำานาจหน้าท่ีของตนเองให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
จากการสำารวจพบว่ามเีอกสารราชการจำานวน 116 รายการ ทีป่ระชาชนต้องใช้ในการตดิต่องานกบัภาคราชการและภาคเอกชน 
โดยทุกส่วนราชการต้องจัดทำาฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเองให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันท้ังหมดและเช่ือมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) และสามารถเรียกข้อมูลไปใช้งานได้ และเมื่อทุกส่วนราชการจัดทำาฐานข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ระบบฐานข้อมูลของประเทศที่เชื่อมกันด้วยเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมข้อมูลได้
20 กระทรวง ผ่านระบบ Linkage Center หากดูข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ก็สามารถเห็นข้อมูลพื้นฐานว่าคนนี้เป็นคนไทย
หน้าตาเป็นอย่างไร หากไปดูข้อมูลของกระทรวงกลาโหมก็จะเห็นเอกสาร สด.43 หากไปดูข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการก็จะ
เห็นวุฒิการศึกษา เป็นต้น และนี่คือระบบ Linkage Center คือ back-end ด้านข้อมูลของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นจะ
ทำาให้สำาเร็จภายในปีนี้

(องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง โดยม ีนายวษิณ ุเครอืงาม 
รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในการประชมุและมอบนโยบาย
การดำาเนินโครงการ ในการดังกล่าว นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
รองอธบิดกีรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบยีนและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นผู้แทนกรมการปกครองร่วมชี้แจงข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
เพ่ือให้ส่วนราชการตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินการ

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิดีกรมการปกครอง 
ได้กล่าวถึงการยกเลิกสำาเนาเอกสารทางราชการ (No Copy) ว่า
กรมการปกครองได้มีการพัฒนาการจัดทำาทะเบียนราษฎรมานาน
กว่า 60 ปี จนปัจจบัุนพฒันาเป็นฐานข้อมลูขนาดใหญ่สามารถให้
บริการประชาชน โดยใช้บัตรประจำาตัวประชาชน Smart Card
เพียงใบเดียวในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ลดภาระการสำาเนา
เอกสาร เกิดความสะดวก รวดเร็ว ด้วยการตรวจสอบจากระบบ
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำาเนินการ
ตามแนวทางการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครัฐ โดยให้สำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลาง
ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทำาหน้าที่เป็นผู้ให้
บรกิารข้อมลู (Gateway) ตามทีส่่วนราชการร้องขอ และให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั จดัทำาฐานข้อมลูประชาชนของตนเอง
ตามอำานาจหน้าที่โดยใช้เลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล
 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรฐัเร่งดำาเนนิการแจ้งรายชือ่ฐานข้อมลูทีถ่กูต้อง ชดัเจน ทีต้่องใช้ในการบรกิารประชาชนไปยงักระทรวงมหาดไทย
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและพิจารณารายช่ือฐานข้อมูลดังกล่าว
แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมลูทราบโดยเรว็ และให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมลูจดัเตรยีมฐานข้อมลูให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปี
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งรายช่ือฐานข้อมลูจากกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยดำาเนนิการเชือ่มระบบฐานข้อมลูดังกล่าว
กับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว
 กระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการดำาเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 ต่อทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรี 
โดยได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องใช้ในการบริการประชาชนจาก 20 กระทรวง 
และ 9 หน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง และได้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือเอกสารท่ีมีความจำาเป็น และน่าจะเพียงพอที่
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัต้องใช้ประกอบการให้บรกิารประชาชนจำานวน 116 เอกสาร และได้แจ้งส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือตรวจสอบ ยืนยันรายช่ือเอกสาร และดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเร่งดำาเนินการจัดทำา
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครฐัให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งรายช่ือฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย
และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งดำาเนนิการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครัฐในส่วนทีม่คีวามพร้อมและสามารถ
ดำาเนนิการได้ทนัทีให้แล้วเสรจ็ก่อน และนำาฐานข้อมลูทีบ่รูณาการแล้วดงักล่าวมาใช้ในการอำานวยความสะดวกและให้บรกิารแก่
ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
 กระทรวงมหาดไทยได้จดัทำาแบบรายงานผลการดำาเนนิการจดัทำาฐานข้อมลูและการเชือ่มโยงฐานข้อมลูเพือ่การบริการ
ประชาชน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัรายงานผลตามแบบรายงานภายในวนัท่ี 30 ของเดอืนจนกว่าการดำาเนนิการ
จะแล้วเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรี โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 พบว่า ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำาเนินการ
จัดทำาฐานข้อมูลเอกสารและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริการประชาชนได้รายงานผลการดำาเนินการ จำาแนกเป็น
 1. หน่วยงานที่จัดทำาฐานข้อมูลเอกสารและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลของสำานักทะเบียนกลางในการให้บริการ
ประชาชน จำานวน 33 เอกสาร คิดเป็นร้อยละ 28.45
 2. หน่วยงานที่จัดทำาฐานข้อมูลเอกสารแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ จำานวน 25 เอกสาร คิดเป็น
ร้อยละ 21.55
 3. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการจัดทำาฐานข้อมูลเอกสาร จำานวน 58 เอกสาร คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.5/07210 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 รายงานผลความคืบหน้า
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ ทั้งน้ี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลท่ีต้องใช้ในการบริการประชาชน ตามนัยมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 (เรือ่ง การขบัเคลือ่นแนวทางการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครัฐ)
ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ และให้กระทรวงมหาดไทยดำาเนนิการเชือ่มระบบฐานข้อมลูดงักล่าวกบัระบบฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎรและ
เปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอนำาไปใช้ในการอำานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จักได้ขับเคลื่อนการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2560 โดยใช้กลไกของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐในการกำากับดูแลและติดตามเร่งรัด
ผลการดำาเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล สำานักบรหิารการทะเบยีน 
เป็นประธานการประชุมคณะทำางานบูรณาการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการปกครอง
ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมลูของกรมการปกครองให้เป็นระบบดิจิทลัตามนโยบาย 
“กรมการปกครอง 4.0” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) 
อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 

สำานักบรหิารการทะเบยีน จัดการฝึกอบรมการพฒันาเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิสสำาหรับหน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั

โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐจำานวน 9 หน่วยงาน

รวมจำานวน 35 คน เข้ารับการอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 

พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชัน้ 8 อาคารกรมการปกครอง 

(คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

 การจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชน เป็นงานสำาคญัของรฐัในด้านการส่งเสรมิความมัน่คงของชาต ิข้าราชการกรมการปกครอง

จึงต้องมีความมุ่งมั่น ความต้ังใจและความพยายามท่ีจะพัฒนาการให้บริการด้านการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่

ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการขอรับบริการจากกรมการปกครอง ซึ่งเป็นการตอบสนองการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประกอบกับคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที ่21/2560 ลงวนัที ่4 เมษายน 2560 เรือ่ง การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อำานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ มีเจตนารมณ์

เพือ่อำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรบับริการจากหน่วยงานของรฐั ไม่ต้องมภีาระในการจดัเตรยีมสำาเนาเอกสาร

ที่ทางราชการออกให้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง คำาขอ และการพิจารณาหรือดำาเนินการของผู้มีอำานาจหน้าที่

ตามกฎหมาย จึงจำาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2554

ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

 ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มีเป้าหมายท่ีสำาคัญ คือ

ลดอายกุารเกบ็เอกสารเกีย่วกบับตัร (กระดาษ) มาเป็นการจดัเกบ็

เอกสารด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (Data) และลดการเรยีกเอกสาร

ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน มาเป็นการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานในฐานข้อมูลของทางราชการท่ีออกให้กับ

ประชาชน (ต้นฉบับ) มาประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือ

ไม่อนญุาต ในกรณขีองบคุคลท่ีเคยมข้ีอมลูเอกสารในฐานข้อมลู

สำานักทะเบยีนกลาง เมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบหลกัฐาน

แล้วถูกต้อง และระบบคอมพิวเตอร์แจ้งผลการตรวจสอบแล้ว

โดยไม่มีเหตุปฏิเสธการจัดทำาบัตรของบุคคลดังกล่าวแล้ว

จงึไม่จำาเป็นต้องเรยีกเอกสารอืน่ใดอกีเพือ่พิสจูน์ยนืยนัตัวบคุคล
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

สาระสำาคัญ

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำาตัว

ประชาชน พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

บัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 อธิบดีกรมการปกครอง จึงออกระเบียบกำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำา

บัตรประจำาตัวประชาชนไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 46 แห่งระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2554

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 46 เอกสารเกี่ยวกับบัตรดังต่อไปนี้ ให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จึงจะขออนุมัติทำาลายได้

 (1) บัตรที่ได้รับคืน หรือเรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรทุกกรณี

 (2) คำาขอ บ.ป. 1

 (3) ใบรับ และใบแทนใบรับ รวมถึงคู่ฉบับ

 กรณคีำาขอ บ.ป.1 ทีม่กีารจดัทำาบันทกึการสอบสวน และหลกัฐานเอกสารประกอบการพจิารณาจดัทำาบัตร ให้เก็บรกัษา

ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และข้อมูลรายการเก่ียวกับบัตรท่ีจัดเก็บในไมโครฟิล์มหรือระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำาตัว

ประชาชน ให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีจึงจะขออนุมัติทำาลายได้

 ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 59 แห่งระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัว

ประชาชน พ.ศ. 2554

 “การขอมีบตัร ขอมบีตัรใหม่หรอืขอเปลีย่นบตัรของผูท้ีเ่คยจดัทำาบตัรด้วยระบบคอมพวิเตอร์และมข้ีอมลูเกีย่วกบับตัร

ของผู้น้ันในฐานข้อมลูทะเบยีนบตัร ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบประวัตกิารทำาบัตร ภาพใบหน้าของผูข้อมบัีตรและทำาการเปรยีบเทยีบ

ลายพิมพ์นิ้วมือผ่านทางระบบการจัดทำาบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับฐานข้อมูลทะเบียนบัตร เมื่อระบบแจ้งผลการตรวจสอบ

โดยไม่มีเหตุปฏิเสธการจัดทำาบัตรของบุคคลดังกล่าว ให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมหลักฐานของผู้ขอมีบัตรเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณา โดยไม่ต้องเรียกหลักฐานเอกสารอื่นใดอีก”

 ข้อ 5 การเรยีกตรวจเอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพิจารณาในการขอมบีตัร ขอมบีตัรใหม่หรอืขอเปลีย่นบตัร ตามที่

กำาหนดไว้ในระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชน พ.ศ. 2554 ให้เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังานเจ้าหน้าที่

ตรวจจากข้อมลูในระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูของสำานกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง โดยไม่ต้องเรยีกเอกสาร

หลกัฐานดงักล่าวจากผูข้อมีบตัร เว้นแต่กรณทีีไ่ม่สามารถตรวจจากฐานข้อมลูได้และมีความจำาเป็นต้องมีเอกสารดงักล่าวประกอบ

การพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำาเนาเอกสาร

ดังกล่าวให้โดยเร็ว แต่ถ้าผู้ขอมีบัตรมีความประสงค์จะนำาเอกสารหลักฐานนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

ก็ให้ดำาเนินการได้ตามความสมัครใจ

 ข้อ 6 บรรดาเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบับตัรทีจ่ดัเกบ็ไว้ก่อนระเบยีบนีใ้ช้บงัคบั ให้บันทกึจดัเกบ็ไว้ในฐานข้อมลูทะเบยีนบตัร

ตามวิธีการที่กรมการปกครองกำาหนดให้แล้วเสร็จจึงขออนุมัติทำาลายได้
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 กรมการปกครอง โดยสำานักบริหารการทะเบียน ได้ดำาเนินโครงการคัดเลือกสำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี 2561
โดยในปีน้ีมีสำานักทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 150 แห่ง ใน 73 จังหวัด แยกเป็นสำานักทะเบียนอำาเภอ 123 แห่ง
และสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา 27 แห่ง และคณะกรรมการตรวจประเมินสำานักทะเบียนดีเด่นได้ดำาเนินการ
ตรวจประเมินสำานักทะเบียนดีเด่น รอบแรก ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 มีสำานักทะเบียนผ่านเข้ารอบสุดท้าย
จำานวน 52 แห่ง (รวมสำานักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานครจำานวน 8 แห่ง) ใน 7 ประเภท ดังนี้ 

 การประกวดสำานักทะเบียนดีเด่นรอบสุดท้ายของปีนี้ กรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
สำานักทะเบียนดีเด่น รอบสุดท้าย รวม 7 คณะ ทำาการตรวจประเมินสำานักทะเบียนแต่ละประเภทโดยกำาหนดเข้าตรวจประเมิน
สำานักทะเบียนในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 และประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2561

สรุปผลการตรวจประเมินส�านักทะเบียนดีเด่น ประจ�าปี 2561 รอบแรก

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
 

1. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ขนาดใหญ่  
    (จำนวนราษฎรต้ังแต่ 80,001 คน ข้ึนไป) 
    (1) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
    (2) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
    (3) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
    (4) อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร  
    (5) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
    (6) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
    (7) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
    (8) อำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี  
    (9) อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
2. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ขนาดกลาง  
    (จำนวนราษฎรต้ังแต่ 50,001 - 80,000 คน) 
    (1) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
    (2) อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
    (3) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
    (4) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
    (5) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
    (6) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
    (7) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
    (8) อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    (9) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
3. ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ขนาดเล็ก  
    (จำนวนราษฎรไม่เกิน 50,000 คน) 
    (1) อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
    (2) อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
    (3) อำเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร  
    (4) อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
    (5) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  
    (6) อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
    (7) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  
    (8) อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 
    (9) อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

	

4. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลและเมืองพัทยา ขนาดใหญ่           
    (จำนวนราษฎรต้ังแต่ 70,001 คน ข้ึนไป) 
    (1) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
    (2) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ จังหวัดชลบุรี  
    (3) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลและเมืองพัทยา ขนาดกลาง     
   (จำนวนราษฎรต้ังแต่ 30,001 - 70,000 คน) 
    (1) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
    (2) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
    (3) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
    (4) เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
    (5) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 
    (6) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 
6. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลและเมืองพัทยา ขนาดเล็ก      
    (จำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน) 
    (1) เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
    (2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
    (3) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
    (4) เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
    (5) เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
    (6) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
    (7) เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
    (8) เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 
7. ประเภทสำนักทะเบียนท้องถ่ินเขตของกรุงเทพมหานคร      
    (1) สำนักงานเขตบางเขน  
    (2) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
    (3) สำนักงานเขตบางแค  
    (4) สำนักงานเขตบางซ่ือ  
    (5) สำนักงานเขตพญาไท  
    (6) สำนักงานเขตยานนาวา  
    (7) สำนักงานเขตทวีวัฒนา  
    (8) สำนักงานเขตคลองเตย 
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

 กรมการปกครอง โดยสำานักบริหารการทะเบียน ได้ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำาตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย

โดยกำาหนดให้มีสัญลักษณ์ QR Code บนหน้าบัตรทุกฉบับเพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันการปลอมแปลง 

 สำานักบริหารการทะเบียนได้พัฒนา Application สำาหรับแสดงข้อมูลที่ผูกติดอยู่กับ QR Code บนบัตรประจำาตัว

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อให้ผู ้มีหน้าที่ตามกฎหมายและบุคคลทั่วไปใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เริม่ใช้เป็นครัง้แรกในการจดัทำาบตัรประจำาตวั

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มแรงงานต่างด้าว

3 สญัชาต ิ(กมัพชูา ลาว และเมยีนมา) ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 

ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา

ที่อยู่บนบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถ

ดาวน์โหลด Application ดงักล่าวผ่านทาง

เว็บไซต์สำานักบริหารการทะเบียน

(www.bora.dopa.go.th)
หรือดาวน์โหลดติดตั้งได้โดยตรงทาง

Google Play ที ่https://play.google.

com/store/apps/details?id=com.cdt.

dopareadqr

ระบบ Application ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนบัตรประจ�าตัว

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (Thailand Foreign Workers Card Check)

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

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

การมอบอ�านาจในการติดต่อราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

 กรมการปกครองได้รับข้อหารือจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนของสำานักทะเบียน
จำานวนมาก รวมถึงประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการมอบอำานาจให้บุคคลอื่น อาทิ ทนายความ เป็นต้น ยื่นคำาขอหรือคำาร้องต่อ
เจ้าพนักงานตามกฎหมายเพื่อให้ดำาเนินการเรื่องใดๆ แทนผู้มอบอำานาจ ว่า สามารถดำาเนินการได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก
ปัจจุบันมักเกิดเหตุในทำานองดังกล่าวค่อนข้างมากและเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นประเด็นให้เกิดการร้องเรียน
 กรมการปกครองพิจารณาแล้วขอเรยีนว่า การมอบอำานาจ หมายถึงการทีบุ่คคลหนึง่ซึง่กฎหมายเรียกว่า ตวัการ มอบอำานาจ
ให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ตัวแทน มีอำานาจทำาการแทนในเรื่องที่มอบ โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 
และมาตรา 820 กำาหนดให้ตัวการต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ตัวแทนกระทำา กล่าวคือ ผู้มอบอำานาจไม่อาจปฏิเสธ
ความรับผิดต่อการกระทำาของผู้รับมอบอำานาจที่กระทำาตามที่ได้รับมอบอำานาจ ฉะนั้น การยื่นคำาขอหรือคำาร้องเพื่อดำาเนินการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนในเรื่องใดๆ หากบทบัญญัติตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ไม่ได้
ห้ามการมอบอำานาจให้ผู้อื่นดำาเนินการแทน หรือมิได้กำาหนดให้ต้องดำาเนินการด้วยตนเอง และมิใช่เรื่องที่จะต้องดำาเนินการเอง
เฉพาะตัวแล้ว ก็สามารถมอบอำานาจให้บุคคลอื่นดำาเนินการแทนได้ ส่วนการพิจารณาของผู้มีอำานาจตามกฎหมายว่าจะสามารถ
ดำาเนินการตามคำาขอหรอืคำาร้องทีย่ืน่เรือ่งโดยผูร้บัมอบอำานาจได้หรอืไม่ อย่างไร ย่อมขึน้อยูก่บัพยานหลกัฐานทีผู่ร้บัมอบอำานาจ
นำามาประกอบการยื่นคำาขอหรือคำาร้องว่า สามารถพิสูจน์สิทธิหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกฎหมายและระเบียบ
ในเรือ่งนัน้ๆ กำาหนดหรอืไม่ และหากพยานหลกัฐานหรอืข้อเทจ็จรงิทีต้่องใช้ประกอบการพจิารณาในเรือ่งดงักล่าวยงัไม่เพยีงพอ
ที่จะดำาเนินการให้ได้ตามคำาขอหรือคำาร้อง ผู้มีอำานาจย่อมสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงการเรียกสอบบุคคล
ซึ่งเป็นผู้มอบอำานาจได้ ทั้งนี้ การมอบอำานาจต้องทำาเป็นหนังสือโดยมีสาระสำาคัญให้ได้ความว่าผู้มอบอำานาจได้มอบอำานาจให้
ผู้ใดดำาเนินการแทนในเรื่องใด และต้องยอมรับต่อผลการดำาเนินการที่เกิดจากการมอบอำานาจนั้น
 อย่างไรกต็าม เพือ่ให้การพจิารณาเรือ่งดงักล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมในแนวทางเดยีวกนั กรณทีีต่วัการซึง่บรรลนุติภิาวะแล้ว
ควรจะต้องยืน่คำาขอหรอืคำาร้องดำาเนนิการด้วยตนเอง ได้แก่ การขอดำาเนนิการทีต้่องตรวจสอบประวตัเิพือ่พสิจูน์คณุสมบัตติามที่
กฎหมายหรือระเบียบกำาหนด เช่น การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน การขอจัดทำาทะเบียนประวัติ การขอลงรายการสัญชาติไทย
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 การขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 การขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การขอจดทะเบียนสมรส เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวตัวการที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องลงชื่อรับรองในคำาขอ
หรือคำาร้องไว้เป็นหลกัฐาน และนายทะเบยีนหรอืเจ้าพนกังานผู้มอีำานาจต้องบันทกึจดัเกบ็เอกสารดังกล่าวไว้เป็นทะเบียนประวตัิ
ของผู้นั้นในระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในสถานะบุคคล กรณีเช่นนี้ หากตัวการประสงค์จะมอบอำานาจให้ตัวแทน 
ควรเป็นการมอบอำานาจให้ติดตามผลการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ภายหลังจากการยื่นคำาขอหรือคำาร้องในเรื่องนั้น
 จงึให้อำาเภอ สำานกังานเขต สำานกัทะเบยีนท้องถิน่เทศบาล และเมอืงพัทยา แจ้งเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิานทะเบยีนและบตัร
ประจำาตัวประชาชนถือปฏิบัติ และขอให้ประชาสัมพันธ์เพื่อทำาความเข้าใจกับประชาชนและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ด้วย

(อ้างอิงหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0309.1/ว 10477 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำานักบริหารการทะเบียน ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ออฟฟิศพิชิตเครียด”
ซึ่งดำาเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม” ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรยายโดย นายแพทย์สิทธา ลิขิตนุกูล
เมือ่วนัจนัทร์ที ่7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชมุบัวหลวง ชัน้ 10 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
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ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

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

	 ถาม ในกรณซีึง่ผูย้ืน่คำาขอมบีตัรประจำาตวัประชาชนเป็นบคุคลวกิลจรติ สตฟ่ัินเฟือนไม่สมประกอบ ญาตนิำามายืน่ขอมีบตัรฯ
ทางสำานักทะเบียนจะจัดทำาบัตรฯ ให้ได้หรือไม่

 ตอบ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 มาตรา 5 วรรคสาม 
บัญญัติว่า ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจำาตัวตามกฎหมายอื่นให้ใช้บัตรนั้นแทนได้ ดังนั้น ถ้าคนสติ
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบมบีตัรประจำาตวัคนพกิาร กส็ามารถใช้แทนบตัรประจำาตวัประชาชนได้ แต่อย่างไรกต็าม เมือ่บคุคลประเภทดงักล่าว
มาขอมีบัตรฯ เจ้าหน้าที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ความชัดเจนว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่เน่ืองจากบุคคล
ดงักล่าวไม่สามารถแสดงความประสงค์ขอมบีตัรด้วยตนเองได้ กใ็ห้สอบถามบนัทกึปากคำาบคุคลทีพ่ามาให้ปรากฏข้อเทจ็จรงิในเรือ่งความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้นั้นกับคนพิการ โดยบุคคลที่พามาจะต้องเป็นญาติ ผู้ปกครอง หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (มีคำาสั่งศาลแต่งตั้ง) ส่วนการ
ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ยื่นคำาขอ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาหรือซ้ายของคนพิการ แล้วให้บุคคลผู้พามาลงลายมือชื่อไว้ในคำาขอ บ.ป. 1
รายละเอียดตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 829 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549

 ถาม กรณีมีประชาชนมาร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการที่ไม่โปร่งใสของข้าราชการที่ให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำาตัว
ประชาชน โดยมีการเรียกเก็บเงินเป็นค่าเขียนคำาร้อง เงินค่าธรรมเนียมการออกบัตร เงินค่าปรับในการออกบัตร จำาหน่ายซองพลาสติก
ใส่บัตรประจำาตัวประชาชน กรณีนี้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ

 ตอบ กรณีดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าคำาร้อง และค่าธรรมเนียมการออก
บัตรประจำาตัวประชาชน กรมการปกครองจึงได้มีหนังสือที่ มท 0309.2/ว 12908 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการเรียกเก็บเงินจากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานบัตรประจำาตัวประชาชน ดังนี้
 1. ให้กำาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ มิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการเข้าใจในกรณีท่ีมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและการจำาหน่ายสิ่งของที่
นอกเหนอืจากเงินค่าธรรมเนียมทีผู้่มาขอรับบริการจะต้องจ่าย เช่น ซองพลาสตกิใส่บตัรประจำาตวัประชาชน หรอืซองพลาสตกิใส่ทะเบยีนบ้าน
เป็นต้น ห้ามมิให้มีการบังคับจำาหน่ายสินค้าในลักษณะขายควบกับการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณี
 2. ให้ติดประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตรในแต่ละกรณีให้ประชาชนมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการ
ร้องเรยีนผ่านสือ่มวลชนเกีย่วกบัพฤติกรรมการให้บรกิารประชาชนทีไ่ม่เหมาะสมและการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมรวมถงึการเปรยีบเทยีบปรบั
ให้ออกใบเสร็จรับเงินและฉีกมอบให้ผู้มาขอรับการบริการไว้เป็นหลักฐานทุกราย



15

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

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

	 ถาม การใช้คำานำาหน้านามเป็นตำาแหน่งทางวชิาการ เช่น “นายแพทย์” สามารถใส่แทนคำานำาหน้านามในทะเบยีนบ้าน และใน

บัตรประจำาตัวประชาชนได้หรือไม่ 

 ตอบ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นคำานำาหน้านาม พ.ศ. 2536 ข้อ 5 ได้กำาหนด

ให้ผูด้ำารงตำาแหน่งทางวชิาการมสีทิธใิช้ตำาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้รบัเป็นคำานำาหน้านามได้ในการลงชือ่หนงัสอื เอกสาร งานสารบรรณหรอื

การเรยีกขานใด ๆ  เสมอืนยศ หรอืคำานำาหน้านามอย่างอืน่ ซึง่ไม่ครอบคลมุถงึการแก้ไขคำานำาหน้านามในทะเบยีนบ้าน และคำานำาหน้านาม

ของตำาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว เป็นเพียงคำาท่ีแสดงให้ทราบถึงการประกอบอาชีพ และระดับการดำารงตำาแหน่งหน้าที่ของบุคคล

ซึ่งมีผู้นิยมยกย่องเรียกขานเป็นคำานำาหน้านามกันอยู่ เช่นเดียวกับคำาว่า นายแพทย์ นายอำาเภอ หรือปลัดอำาเภอ เป็นต้น กรณีนี้ได้มี

พระราชบัญญัติให้ใช้คำานำาหน้านามช่ือ ศักราช 1223 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้คำานำาหน้านามสตรี พ.ศ. 2460 และพระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้คำานำาหน้านามสตรีเพิ่มเติม พ.ศ. 2464 กำาหนดให้ผู้ที่ไม่มีบรรดาศักดิ์ ยศ หรือฐานันดรศักดิ์ใช้คำาว่า นาย นาง นางสาว แล้วแต่กรณี 

เป็นคำานำาหน้านาม โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ปกปิด ที่ มท 0313/ว 337 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2509 ดังนั้น

การที่จะใช้ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นคำานำาหน้านามในทะเบียนบ้าน จึงไม่อาจกระทำาได้ รายละเอียดตามหนังสือกรมการปกครอง ที่

มท 0310.2/15563 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2540

 ถาม การจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนกรณบีตัรสญูหายหรอืถกูทำาลาย จะต้องสอบเจ้าบ้านหรอืบคุคลผูน่้าเชือ่ถือทกุคร้ัง

ใช่หรือไม่

 ตอบ ตามหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0309.2/ว 3476 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติ คือ

การขอมบีตัรเนือ่งจากบตัรสญูหายหรอืถูกทำาลาย ให้เรยีกหลกัฐานเอกสารซึง่มรีปูถ่ายของผูข้อมบีตัรและเป็นเอกสารทีท่างราชการออกให้

เช่น ใบอนญุาตขบัรถ หนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น กรณผีูข้อมบีตัรไม่สามารถแสดงหลักฐานเอกสารทีท่างราชการออกให้ได้ ให้สอบสวนเจ้าบ้าน

หรอืบุคคลทีน่่าเชือ่ถอืแทน กรณตีามปัญหาจงึไม่จำาเป็นต้องสอบสวนเจ้าบ้านหรอืบคุคลผูน่้าเชือ่ถอืทกุครัง้เสมอไป หากผูย้ืน่คำาขอสามารถ

แสดงเอกสารหลักฐานของทางราชการทีม่ีรปูถ่ายประกอบกบัพนักงานเจ้าหน้าที่พจิารณาแลว้เชือ่ได้วา่เปน็เอกสารทีถู่กต้องกด็ำาเนินการ

จดัทำาบตัรให้กบัผูข้อมบีตัรได้ โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชน พ.ศ. 2554 และฉบบั

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11 (7)

	 ถาม กรณแีจ้งย้ายทีอ่ยูป่ลายทาง สำานกัทะเบยีนปลายทางไม่ได้ให้ผูร้้องและเจ้าบ้านผู้ยนิยอมให้ย้ายเข้าลงชือ่ในใบแจ้งการ

ย้ายที่อยู่ก่อนส่งไปให้สำานักทะเบียนต้นทางดำาเนินการ กรณีนี้สำานักทะเบียนต้นทางจะดำาเนินการย้ายออกให้ได้หรือไม่

 ตอบ กรณีดังกล่าว สำานักทะเบียนปลายทางจะต้องลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้ง 3 ตอน และให้หมายเหตุด้านบนขวาว่า

“แจ้งการย้ายทีอ่ยูป่ลายทาง” โดยให้ผูแ้จ้งลงลายมอืชือ่ในช่องผูแ้จ้งย้ายออก และช่องผูแ้จ้งย้ายเข้า สำาหรบัช่องเจ้าบ้านผูย้นิยอมให้เขยีน

ชื่อ - สกุล ตัวบรรจงไว้ และส่งใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ไปสำานักทะเบียนต้นทาง เมื่อได้รับตอบรับการแจ้งการย้าย

ทีอ่ยูป่ลายทางจากสำานกัทะเบยีนต้นทางแล้ว ให้นำาใบแจ้งการย้ายทีอ่ยูต่อนที ่1 มาตรวจสอบ โดยปฏิบตัติามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลาง

ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 90



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

กรมการปกครองขอเชิญบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถาย

ประชาชนที่มีอายุครบ 20 ปบริบูรณขึ้นไป
สามารถแจงความประสงคบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถาย

ผานคำรองทำบัตรประจำตัวประชาชนได ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ
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