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ปกหมุดสถานที่ราชการกวา 60,000 จุด ทั่วประเทศ 5 มิถุนายน 2561

สำเนาไมใช รูใจประชาชน มิติใหมติดตอราชการ
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุนายน 2561ฉบับเดือน มิถุนายน 2561

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

ท์ี่ปรึกษา สัญชัย เตชนิมิตวัช, บรรจบ จันทรัตน์, วีระชาติ ดาริชาติ, รัฐยา อาจหาญ เผยพร, สุชาติ ธานีรัตน์, อำานาจ โพธิ์สอาด, นวน โทบุตร บรรณาธิการประจำาฉบับ ประเชิญ สมองดี

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

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง 

ให้การต้อนรับ นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 

พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารอืแนวทางเกีย่วกบัการตรวจสอบข้อมลู

บุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางแทนการตรวจสอบจากเอกสาร

ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำาและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิเบิก

ค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสอบสิทธิทายาทของผู้ตายเพื่อ

สั่งจ่ายบำาเหน็จบำานาญ เพ่ือเป็นการดำาเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลเร่ืองการใช้ประโยชน์จากบัตรประจำาตัวประชาชน

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ใบเดียว อำานวยความสะดวก

แก่ผู้รับบริการและสามารถควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เม่ือวนัจนัทร์ที ่4 มิถนุายน 2561 ณ ห้องประชมุ

บัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี

 การปรับปรุงระบบบริการภาครัฐเป็นประเด็นสำาคัญของการปฏิรูปประเทศ          
ด ้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำาคัญกับเรื่องดังกล่าว                      
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการลดหรือยกเลิกการใช้สำาเนาเอกสารในการติดต่อราชการ 
ลดภาระและค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ก็ได้มีพิธีปักหมุดระบุ
พิกัดตำาแหน่งของทำาเนียบรัฐบาลผ่านระบบแอปพลิเคชัน Citizen info ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของมิติใหม่ในการติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำาเนาเอกสารซึ่งระบบดังกล่าวจะแสดงให้เห็น
จุดบริการภาครัฐที่ไม่เรียกสำาเนาเอกสารจากผู้รับบริการ ในส่วนของกรมการปกครองก็ได้
มีการยกเลิกการใช้สำาเนาทะเบียนบ้านและสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนในการติดต่อ
ราชการแล้ว โดยเจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกดูข้อมูลของผู้มาขอรับบริการจากฐานข้อมูล                
ที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง รวมถึงสนับสนุนข้อมูลทะเบียนกลางให้กับ          
หน่วยงานภาครฐัท่ีเช่ือมโยงข้อมลูผ่านระบบ Linkage Center และการใช้บัตร Smart Card
ในกระบวนงานบรกิารประชาชน โดยไม่ต้องเรยีกสำาเนาทะเบยีนบ้านและสำาเนาบตัรประจำาตวั
ประชาชนจากผู้มารับบริการ
 ภารกิจสำาคัญอีกประการหนึ่งของกรมการปกครองคือ การแก้ไขปัญหาสถานะให้
แก่บุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย ฉบับนี้ขอนำาเสนอแนวทางการดำาเนินงาน       
ของสำานักทะเบียนอำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีคนไร้สัญชาติอาศัยอยู่         
จำานวนมาก และการดำาเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ
ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งขอเชิญท่านผู้อ่านลับสมองกับคำาถาม              
งานทะเบียนและสัญชาติซึ่งจะนำาเสนอเป็นคอลัมน์ประจำาตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป

นายวีนัส สีสุข
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ

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

ฉบับเดือน มิถุนายน 2561

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

ท์ี่ปรึกษา สัญชัย เตชนิมิตวัช, บรรจบ จันทรัตน์, วีระชาติ ดาริชาติ, รัฐยา อาจหาญ เผยพร, สุชาติ ธานีรัตน์, อำานาจ โพธิ์สอาด, นวน โทบุตร บรรณาธิการประจำาฉบับ ประเชิญ สมองดี

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

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

 เมือ่วนัองัคารที ่5 มถินุายน 2561 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานพธิปัีกหมดุระบพุกิดั
ตำาแหน่งของทำาเนียบรัฐบาล เป็นจุดบริการแห่งแรกผ่านแอปพลิเคชัน Citizen info อันเป็นความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม สำานกังาน ก.พ.ร. สำานกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง ภายใต้
โครงการพฒันาระบบการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)
และการยกเลกิสำาเนาเอกสารราชการ (No copy) โดยให้หน่วยงานภาครฐัท้ังหมดท่ัวประเทศดำาเนินการตามโครงการดงักล่าว
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสธุ ีมากบญุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายฉตัรชัย พรหมเลศิ ปลดักระทรวงมหาดไทย และร้อยตำารวจโท อาทติย์ บุญญะโสภตั อธบิดกีรมการปกครอง ร่วมพธิี
ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 1  ทำาเนียบรัฐบาล
 ระบบแอปพลิเคชัน Citizen info สามารถระบุ
ตำาแหน่งพิกัดจุดให้บริการภาครัฐทั่วประเทศเพื่ออำานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางขอรับบริการ
ภาครฐัซึง่จะแสดงรายละเอยีดงานบรกิาร ขัน้ตอนและเอกสาร
ทีป่ระชาชนต้องจดัเตรยีมในการเข้ารบับรกิาร ณ จดุบรกิาร
แสดงสถานะสำาเนาเอกสารท่ียงัต้องเรยีกจากประชาชน โดย
ประชาชนสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รวมถึงแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการให้บริการของ
หน่วยงานภาครฐัได้ท้ังทางเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปพลิเคชนั
บนโทรศัพท์มือถือ
 ในโอกาสดังกล่าว นายวิเชียร ชิดชนกนารถ 
รองอธบิดกีรมการปกครอง ได้นำาเสนอข้ันตอนการบรูณาการ
ฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั (Linkage Center)
พร้อมตัวอย่างคำาร้องอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลจากบัตร
ประจำาตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการยกเลิกการ
ใช้สำาเนาทะเบียนบ้านและสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน      
ในการติดต่อราชการ
 กรมการปกครองได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.5/ว 11234 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แจ้งให้ที่ทำาการ
ปกครองจังหวัดและท่ีทำาการปกครองอำาเภอท่ัวประเทศดำาเนินการปักหมุดพิกัดตำาแหน่งสถานที่ราชการตามขั้นตอน
ที่กำาหนดในเว็บไซต์ https://citizen.info.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปักหมุดสถานที่ราชการกว่า 60,000 จุดทั่วประเทศ
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุนายน 2561

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง  ให้การต้อนรับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำาเนินการยกเลิก
การร้องขอสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันพุธท่ี 
20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

      นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธบิดกีรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะผูแ้ทนจากสำานกังาน ก.พ.ร. คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเชื่อมโยงระบบของหน่วยราชการเข้ากับระบบยืนยันตัวตนแบบออนไลน์   
(Digital Authentication) เมือ่วนัศุกร์ที ่22 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชมุบวัแก้ว ชัน้ 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)
อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี



การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานศาลเจ้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2

ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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 นายวีนัส สีสุข ผู้อำานวยการสำานักบริหารการ
ทะเบียน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสัมมนา
ผูป้ฏิบติังานศาลเจ้า ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที ่2
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม
เอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวีระชาติ ดาริชาติ 
ผู้อำานวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป ให้การต้อนรับและ
กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้แทน
ศาลเจ้า เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้าของจังหวัด
และอำาเภอจาก 26 จงัหวดัในพืน้ทีภ่าคกลาง ภาคตะวนัออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำานวน 193 คน

 การสัมมนาจัดขึ้นโดยส่วนการทะเบียนทั่วไป 
สำานักบริหารการทะเบียน ในฐานะฝ ่ายเลขานุการ                  
คณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่องกิจการต่างๆ           
ของศาลเจ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานศาลเจ้า            
ได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้    
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมท้ังรวบรวมปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
เพื่อนำาไปพัฒนางานทะเบียนศาลเจ้าในอนาคตต่อไป
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 อำาเภอปางมะผ้า ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการยกฐานะ
เป็นอำาเภอเมือ่ปี พ.ศ. 2539 สภาพพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภเูขาสงูสลบัซบัซ้อน ชายแดนทางทศิเหนอื
และทศิตะวนัตกตดิต่อกบัรัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา ระยะทาง 75 กโิลเมตร 
แบ่งการปกครองเป็น 4 ตำาบล 38 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง มีประชากร
ทั้งสิ้น 21,418 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุจำานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ ไทยใหญ่ ลีซู มูเซอ 
ม้ง กะเหรี่ยง และปะโอ ดังคำาขวัญของอำาเภอปางมะผ้าที่ว่า

“ถิ่นผีแมน แดนร้อยถำ้า งามลำ้าขุนเขา รวมเผ่าชาวดอย”

 นายจรูญ สร้อยจิต นายอำาเภอปางมะผ้า ในฐานะนายทะเบียนอำาเภอได้กล่าวถึงการ
ให้บริการของสำานักทะเบียนอำาเภอปางมะผ้าว่า “เน้นให้ความสำาคัญในการบริการประชาชนตาม
นโยบายกรมการปกครองในการบำาบดัทุกข์ บำารงุสขุ แก่ประชาชน และให้แนวทางในการปฏบัิตงิาน
กับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน คือ หนึ่ง ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก สอง ความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน และสาม จัดระบบวางแผนการทำางาน
โดยไม่มีความซำ้าซ้อน ให้ความเป็นกันเอง ให้ความเป็นมิตร เอาใจใส่กับประชาชน ซึ่งจะนำาไปสู่
ความร่วมมอืร่วมใจในการทำางานอืน่ๆ ต่อไป ในแต่ละวนัมีประชาชนมาติดต่อขอรบับรกิารเฉล่ียวันละ
ประมาณ 50 ราย ให้บรกิารโดยไม่หยุดพกัเท่ียง มีการออกไปให้บรกิารประชาชนตามโครงการอำาเภอ
เคลื่อนที่อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ให้บริการจำานวน 8 คน เป็นข้าราชการ 2 คน 
ลูกจ้างเหมาบริการ 5 คน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 1 คน”

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายจรูญ สร้อยจิต

นายอ�าเภอปางมะผ้า
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 ด้วยลักษณะประชากรส่วนใหญ่ของอำาเภอปางมะผ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้ง
เป็นพืน้ทีต่ดิชายแดนทำาให้มผีูไ้ม่มสีญัชาตไิทยอาศยัอยูจ่ำานวนมาก โดยในจำานวนประชากร
จำานวน 21,418 คน แบ่งเป็น ชายสญัชาตไิทยจำานวน 8,525 คน ชายทีย่งัไม่ได้สัญชาตไิทย 
จำานวน 2,568 คน หญิงสัญชาติไทยจำานวน 7,981 คน หญิงที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย     
จำานวน 2,344 คน ทั้งนี้ บุคคลไม่ได้สัญชาติไทย หมายถึง บุคคลบนพื้นที่สูง (บัตรสีฟ้า) 
และบุคคลชุมชนบนพื้นที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) ดังนั้น การแก้ไขปัญหาสถานะของ 
คนไร้สัญชาติจึงนับเป็นภารกิจสำาคัญประการหนึ่งของสำานักทะเบียนอำาเภอปางมะผ้า
 นายจรูญ สร้อยจิต นายอำาเภอปางมะผ้า ได้กล่าวว่า “เมื่อครั้งตนย้ายมาดำารง
ตำาแหน่งเมือ่เดือนพฤศจกิายน 2558 ได้มีการจดัการแข่งขนักฬีาสามคัคีระหว่างอำาเภอกับ
เด็กนักเรียน ผลการแข่งขันเด็กนักเรียนเป็นฝ่ายชนะและมีการมอบรางวัลชนะเลิศให้แก่
เด็กนักเรยีน แต่เดก็ไม่ต้องการรางวลัทีต่นมอบให้ แต่อยากได้สญัชาตไิทยมากกว่ารางวลั จงึเป็น
ทีม่าของการเร่งดำาเนนิโครงการกำาหนดสถานะให้แก่บคุคลไร้สญัชาติ” โดยเร่ิมดำาเนนิการ
จัดกลุ่มบุคคลออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อจะได้ง่ายต่อการดำาเนินการตามความจำาเป็นก่อน ได้แก่ 
 1. เร่งดำาเนินการให้แก่กลุม่เดก็นักเรยีนท่ีจะไปเรียนต่อและจบการศึกษาเพือ่จะไปหางานทำา ถอืเป็นความเร่งด่วน                                  
ที่จะต้องดำาเนินการให้แก่คนกลุ่มนี้ก่อน  
 2. กลุ ่มท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปและมีเอกสารครบและคุณสมบัติถูกต้อง คนกลุ่มน้ีก็ให้มาย่ืนคำาร้องขอ
ที่สำานักทะเบียนอำาเภอ และ
  3. กลุม่บุคคลทัว่ไปในหมูบ้่านทีม่อีายมุากแล้ว สำานกัทะเบยีนอำาเภอปางมะผ้าต้องการทีจ่ะดำาเนนิการให้แก่บคุคล
ในกลุ่ม 1 และ 2 ก่อน เนื่องจากมีเหตุผลความจำาเป็นเร่งด่วนในการดำารงชีพ

 ปัญหาสำาคัญในการให้สถานะของคนไร้สัญชาติ
ในพื้นที่อำาเภอปางมะผ้า คือ ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ
ขาดเอกสาร ขาดข้อมลูทีจ่ะนำาไปสูก่ารขอสญัชาต ิและการเดนิทาง
มาติดต่อของประชาชนก็ไม่สะดวก ทางสำานักทะเบยีนอำาเภอ
จึงได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยวธิกีารประสานกำานนั ผูใ้หญ่บ้าน
ให้ประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งให้ประชาชนได้ทราบและนดัหมาย
หรอืเตรยีมความพร้อมก่อนทีจ่ะมายืน่คำาร้องทีส่ำานักทะเบยีน
อำาเภอเพือ่จะได้ไม่เสยีเวลา เนือ่งจากกำานนั ผูใ้หญ่บ้าน สามารถ
เข้าถงึพืน้ทีไ่ด้ดีทีสุ่ด โดยให้แต่ละพืน้ทีจั่ดระบบนัดหมายในการ
มาขอรับบริการไม่ให้เกินจำานวนที่จะสามารถให้บริการได้
ในแต่ละวนั เพือ่ให้เกดิความเรียบร้อย ไม่ซำา้ซ้อน ให้บรกิาร
เป็นรายตำาบล ทำาให้ง่ายต่อการบริการแก่ประชาชน
 ผลการดำาเนินการตามโครงการกำาหนดสถานะ
ให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของสำานักทะเบียนอำาเภอปางมะผ้า
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้
 1.การได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบญัญติัสญัชาติ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 มผีูย้ืน่คำาร้อง
จำานวน 231 ราย สามารถดำาเนนิการให้แล้วเสร็จและจดัทำา
บัตรประจำาประชาชน จำานวน 198 ราย 
 2. การได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ดำาเนินการแล้วเสร็จ 
จำานวน 697 ราย 

นายปิลันท์ แนวทอง

ปลัดอ�าเภอ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร

เด็กนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน
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โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

ส่วนการทะเบียนราษฎร

 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 19/2 กำาหนดให้การแจ้งการเกิดกรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่
ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง และการแจ้งการเกิดเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด จะต้องพิสูจน์สถานะการเกิดและ
สญัชาตก่ิอน ถ้าไม่อาจพิสจูน์ได้ย่อมไม่สามารถรบัแจ้งการเกดิและจัดทำาทะเบยีนบ้านให้ได้  แต่นายทะเบยีนจะจัดทำาทะเบยีน
ประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้ไว้เป็นหลักฐาน ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติดังกล่าวสังคมโดยท่ัวไปยังไม่
ยอมรับว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทำาให้บุคคลเหล่านี้ต้องดำารงชีวิตอยู่อย่างยากลำาบาก ขาดโอกาสที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
และสวัสดิการจากรัฐเฉกเช่นคนสัญชาติไทยทั่วไป หรือแม้แต่คนต่างด้าวกลุ่มที่รัฐมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล และต้องตกอยู่ในสถานะของคนไร้รัฐไร้สัญชาติหรือ stateless persons โดยสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
คอื การขาดพยานหลักฐานทีช่ดัเจนทีส่ามารถพิสูจน์ยนืยนัประวตัคิวามเป็นมาของผูร้้อง การมฐีานะยากจน ไม่สามารถแสวงหา
หลักฐานท่ีมีนำ้าหนักความน่าเชื่อถือเพื่อการพิสูจน์ตัวตนต่อนายทะเบียน โดยเฉพาะหลักฐานการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 
(ดีเอ็นเอ) ระหว่างผู ้ร ้องกับญาติร่วมสายโลหิตที่มีสัญชาติไทย ซึ่งผลตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมย่อมเป็นหลักฐาน            
ทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตรวจและจะแสดงถึงการมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
 สบืเนือ่งจากปัญหาดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะกรรมาธิการวสิามญัศึกษาปัญหาการบงัคับใช้กฎหมาย
และแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา ได้จัดทำาโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
เฉลมิพระเกียรตเิพือ่รบัรองสถานะทางทะเบยีนแก่คนไทยผูย้ากไร้ขึน้  ซึง่ผลการดำาเนนิงานโครงการปรากฏว่ามกีลุม่เป้าหมาย
ทีไ่ด้รบัการตรวจดเีอน็เอจำานวน 767 ราย พบความขดัแย้งระหว่างผูต้กหล่นทางทะเบยีนกบัคูต่รวจจำานวน 13 ราย ส่วนทีเ่หลอื
อยู่ในข่ายท่ีนายทะเบียนสามารถรับแจ้งการเกิดเกินกำาหนดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านในสถานะบุคคลสัญชาติไทยได้ และ
ต่อมากรมการปกครอง โดยสำานักบริหารการทะเบียน ได้จัดทำาโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและ
สิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกให้
คนไทยทีต่กหล่นทางทะเบยีนซ่ึงมรีายได้น้อยหรอืไม่มีรายได้ให้สามารถเข้าสูก่ระบวนการพิสจูน์สารพันธกุรรมเพ่ือใช้เป็นหลกัฐาน
ในการแจ้งเกิดเกินกำาหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านภายใต้กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสถานะ
และสทิธขิองบุคคลทีต่กหล่นทางทะเบยีนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกท้ังยงัเป็นการป้องกนัการขอมรีายการทะเบยีนบคุคล
สัญชาติไทยโดยทุจริต ซึ่งกรมการปกครองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 มีกลุ่มเป้าหมายได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ให้เข้ารับการตรวจพิสูจน์         
สารพันธุกรรมแล้วจำานวน 4,172 ราย
 กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ คือ บุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยซึ่งได้ยื่นคำาร้องขอแจ้งการเกิด
เกินกำาหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และได้ผ่านการตรวจพยานหลักฐานจากนายทะเบียนอำาเภอหรือ  
นายทะเบียนท้องถิ่นแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และคณะทำางานของกรมการปกครอง (สำานักทะเบียนกลาง) พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำาเป็น
ต้องตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมกับบิดาหรือมารดา หรือญาติสืบสายโลหิตที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็น        
ผู้ยากไร้หรือผู้ที่มีฐานะยากจน และมีบิดา มารดา หรือญาติร่วมสายโลหิตที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
ระบุสัญชาติไทยซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อการมีสัญชาติไทยได้  โดยในแต่ละปีงบประมาณกรมการปกครอง
ได้แจ้งให้สำานักทะเบยีนจังหวัดและสำานักทะเบยีนกรงุเทพมหานครสำารวจและรวบรวมรายชือ่บคุคลทีม่คีวามจำาเป็นต้องตรวจ
พิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์สถานะของตนเองส่งให้สำานักทะเบียนกลางเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการปกครองได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู ้เข้าร่วม                        
โครงการฯ ตามที่สำานักทะเบียนจังหวัดและสำานักทะเบียนกรุงเทพมหานครเสนอแล้วจำานวน 758 ราย จึงขอให้สำานัก
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องดำาเนินการแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดำาเนินการเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมตามสถานที่ติดต่อ
ขอตรวจพิสูจนส์ารพันธุกรรมโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากพ้นกำาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การ
เข้าร่วมโครงการฯ กรมการปกครองจะพิจารณาบุคคลอื่นเข้าร่วมโครงการฯ แทนต่อไป
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แนวทางปฏิบัติของส�านักทะเบียนและบุคคลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

1. สำานักทะเบียนต้นสังกัด
 1.1 จดัทำาหนงัสอืส่งตวัผูเ้ข้ารบัการตรวจเป็นรายบคุคล และระบคุวามสัมพนัธ์ท่ีต้องการให้ตรวจพิสจูน์ อาท ิความสมัพันธ์
ระหว่างมารดาและบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร ความสัมพันธ์การเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ความสัมพันธ์
การเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน เป็นต้น
  1.2 ภาพถ่ายบุคคลที่ตรวจและบุคคลอ้างอิงที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียน
 1.3 ประสานหน่วยรับตรวจเพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนส่งตัวผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อมิให้ผู้เข้ารับการตรวจเสียเวลา
อันเนื่องมาจากหน่วยรับตรวจติดภารกิจอื่นหรือจำานวนผู้รับการตรวจเกินกว่ายอดต่อวัน เป็นต้น
2. ผู้เข้ารับการตรวจและบุคคลอ้างอิง 
 2.1 หนังสือส่งตัวจากสำานักทะเบียนต้นสังกัด พร้อมภาพถ่ายที่ผ่านการรับรองจากนายทะเบียน
 2.2 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านของบุคคลอ้างอิง
 2.3 แผนผังเครือญาติแสดงความสัมพันธ์ของผู้ขอรับการตรวจ (ถ้ามี) 
3. สถานที่ติดต่อขอตรวจสารพันธุกรรม
 3.1 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก - ติดต่อ ณ ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
0 2201 1369 นัดหมายล่วงหน้า 0 2200 4210 , 0 2201 1145
 3.2 พืน้ท่ีภาคเหนือ - ตดิต่อ ณ ภาควิชานิตเิวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อำาเภอเมอืงเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5393 4560 , 0 5393 4960
 3.3 พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื - ตดิต่อ ณ ห้องปฏบิตักิาร ภาควชิานติเิวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4320 2859
 3.4 พื้นที่ภาคใต้ - ติดต่อ ณ หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7445 1571
4. อัตราค่าบริการตรวจสารพันธุกรรม

หมายเหต ุ- ผูเ้ข้ารบัการตรวจสารพนัธุกรรมไม่ต้องสำารองจ่ายค่าตรวจสารพนัธกุรรมแต่อย่างใด หน่วยรบัตรวจจะแจ้งค่าใช้จ่าย
กับที่ทำาการปกครองจังหวัดโดยตรง (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายได้ที่ กลุ่มงาน
การทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย ส่วนการทะเบียนราษฎร โทรศัพท์ 0 2791 7312 – 6

 โรงพยาบาลรามาธิบดี 6,500 8,500

4,850 8,450

4,000 4,000

4,000 5,000

 คณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 คณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่

1.

2.

3.

4.

หน่วยงาน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อคน)

กรณีบิดา-มารดากับบุตร กรณีพี่-น้องหรือญาติลำาดับใกล้ชิด
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1. บุคคลใดต่อไปนี้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
 ก. ด.ช.หม่อง เกิดที่ประเทศเมียนมา ในขณะที่เกิดบิดา
  มีสัญชาติไทย และมารดาถือหนังสือเดินทางเมียนมา
 ข. ด.ญ.มะขิ่น เกิดในประเทศไทย ในขณะที่เกิดบิดา
  และมารดาได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักร
  เพียงชั่วคราว (ถือหนังสือเดินทาง)
 ค. นายปีเตอร์ เกดิทีส่หรฐัอเมรกิา ในขณะทีเ่กิดบดิาและ
  มารดามีสัญชาตอิเมรกัิน แต่ได้รบัอนญุาตให้มถีิน่ท่ีอยู่
  ถาวรในประเทศไทยแล้ว (ได้รับใบสำาคัญถ่ินทีอ่ยูแ่ล้ว)
 ง. ด.ช.หม่อง และ ด.ญ.มะขิน่ ได้รบัสญัชาตไิทยโดยการเกิด
 จ. ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดทั้ง 3 คน

2. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของผูท้ีป่ระสงค์จะขอมสีญัชาตไิทยตาม
มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง กรณีขอให้พิจารณาความจำาเป็น
 ก. เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีสัญชาติไทย
 ข. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ค. เป็นผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ
 ง. ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้
 จ. เป็นเหตุผลขอให้พิจารณาความจำาเป็นทุกข้อ

3. ด.ญ.อะกิโกะ ในขณะท่ีเกดิมีสญัชาตไิทยและสญัชาตญิีปุ่น่
ตามบดิาซึง่เป็นบุคคลสญัชาตญ่ีิปุ่นด้วย หาก ด.ญ.อะกิโกะ
ต้องการจะถอืสญัชาตญิีปุ่น่เพยีงสญัชาตเิดยีว จะต้องย่ืนขอ
สละสัญชาติไทยเมื่อใด
 ก. ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัทีบ่รรลนิุตภิาวะตามกฎหมายไทย
  และกฎหมายญี่ปุ่น
 ข. ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีบ่รรลนิุตภิาวะตามกฎหมายไทย
  และกฎหมายญี่ปุ่น
 ค. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 ง. ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 จ. เมื่อใดก็ได้

4. รฐัมนตรมีอีำานาจถอนสญัชาตไิทยแก่ผูซ้ึง่ได้แปลงสัญชาติ
เป็นไทย เมื่อปรากฏว่า
 ก. มีหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิม
 ข. กระทำาการใดๆ อนัเป็นการกระทบกระเทอืนต่อความม่ันคง
 ค. ไปอยูใ่นต่างประเทศโดยไม่มภีมูลิำาเนาในประเทศไทย
  เกิน 3 ปี
 ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
 จ. ถูกทุกข้อ

5. ผูใ้ดไม่ใช่คณะกรรมการในคณะกรรมการกลัน่กรองเก่ียวกับ
สัญชาติตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 ก. ผู้แทนสำานักข่าวกรองแห่งชาติ
 ข. ผู้แทนสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 ค. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
 ง. ผูแ้ทนสำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
  ยาเสพติด
 จ. ผู้แทนสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและสัญชำติ
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การจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอ�าเภอ..ยิ้ม จังหวัดยะลา

 “จุดเคาน์เตอร์บริการอำาเภอ..ยิ้ม” เป็นมิติใหม่ของการพัฒนางานบริการภายใต้แนวคิด “นำาบริการภาครัฐ
ออกให้บรกิารนอกสถานทีต่ัง้ของส่วนราชการ” ซึง่กรมการปกครองได้ร่วมมือกับจงัหวดัและภาคเอกชนจดัต้ังจดุเคาน์เตอร์
บริการอำาเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำาเภอ เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก และการอำานวยความสะดวก
แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้บริการในห้างสรรพสินค้าและแหล่งชมุชนทีม่ปีระชากรหนาแน่น โดยเริม่ดำาเนนิการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันจัดตั้งขึ้นแล้ว 61 แห่ง ใน 52 จังหวัด 

 กรมการปกครอง ร่วมกับจังหวัดยะลา และศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม ยะลา จัดตั้ง “จุดเคาน์เตอร์บริการอำาเภอ..ยิ้ม 
จังหวัดยะลา” ขึ้น ณ บริเวณชั้น 2 ของศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม ยะลา ตำาบลสะเตง อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก บริษัท โคลีเซี่ยมอินเตอร์กรุ๊ป จำากัด ให้ใช้พื้นที่ขนาด 43.20 ตารางเมตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 
19 มิถุนายน 2561 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู ้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ
นางพรพมิล มัน่ฤทยั ประธานกรรมการบรษิทั โคลเีซีย่มอนิเตอร์กรุป๊ จำากดั โดยม ีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลดัจงัหวดัยะลา
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจำานวนมากเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 ทัง้นี ้ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 มผีูม้าใช้บริการ ณ จดุเคาน์เตอร์บริการอำาเภอ..ย้ิม จงัหวัดยะลา
แล้วจำานวนทั้งสิ้น 2,310 ราย แยกเป็นงานทะเบียนทั่วไป 71 ราย งานทะเบียนราษฎร 227 ราย และงานบัตรประจำาตัว
ประชาชน 2,012 ราย เฉลี่ยผู้มาใช้บริการเดือนละ 577 ราย

 การจดัตัง้จดุเคาน์เตอร์บรกิารอำาเภอ..ย้ิม กรมการปกครองสนบัสนนุงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีต้ัง การจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ และค่าวัสดุ
สำานักงาน ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดรับผิดชอบด้านการจัดหาสถานที่ การบริหารจัดการ และจัดหาบุคลากรผู้ให้บริการตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0309.4/ว 3516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 220/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำาตัวประชาชน นายทะเบียน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว และนายทะเบียนท้องที่ ตามกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
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 นายวนีสั สสีขุ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารการทะเบยีน 
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าท่ีจาก
สำานกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาต ิ(UNHCR) ในโอกาส 
เข้าพบเพ่ือนำาเสนอข้อค้นพบจากงานวจิยัเรือ่ง “การเข้าถงึสทิธิ
ในสัญชาติในประเทศไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
UNHCR  เมือ่วนัจนัทร์ที ่11 มถินุายน 2561 ณ ห้องประชมุบวัแก้ว
ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

      นายสญัชยั เตชนมิิตวชั ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและระบบข้อมูล สำานักบริหารการทะเบียน 
ให้การต้อนรบัคณะเจ้าหน้าทีจ่าก Family Search International 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานวิธีการ
และระบบการจดัเกบ็เอกสารการทะเบยีนของประเทศไทย 
เมื่อวันพุธท่ี 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว 
ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี
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นางอารีย์ บุญหนุน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 7 สำขำจังหวัดรำชบุรี

 มีอัตรากำาลังข้าราชการปฏิบัติงานจำานวน 
4 คน รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานัก
ทะเบยีนรวม 21 แห่ง ประกอบด้วย สำานกัทะเบยีนอำาเภอ
10 แห่งและสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 11 แห่ง 
 นอกจากภารกิจในการควบคุมดูแลระบบการ
ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำาตัว
ประชาชนตามปกติทั่วไปแล้ว ยังมีภารกิจสนับสนุน

ที่อยู่ : เลขที่ 40/2 ถนนหน้าอำาเภอ ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์  0-3232-2071, 0-3232-2117 

การรับเรื่องการแจ้งเกิดของกลุ่มเด็กที่หนีภัยจากการสู้รบจากพม่าของค่ายพักพิงบ้านถำ้าหิน 
อำาเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุร ีการให้สถานะกลุม่บคุคลบนพืน้ทีส่งูของจงัหวดัราชบรุ ีและการจดัทำา
ทะเบียนประวติัและบตัรประจำาตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาติไทย (กลุม่แรงงานต่างด้าว) ณ ศูนย์บรกิารเบด็เสรจ็
(One Stop Service) ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดราชบุรี 
ได้รบัมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าทีป่ฏบัิติงานร่วมกับทีท่ำาการปกครองจังหวดัราชบรุแีละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีแรงงานต่างด้าวมาขอรับ
บริการวันละ 800 - 1,000 ราย และปฏิบัติงานห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2561 รวมแรงงานต่างด้าวที่มาขอรับบริการจำานวน 28,705 ราย

นางสาวลัดดาวรรณ ศรีจันทร์เฟื้อ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน

นางสุปรียา ศรีภินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

นางสาวฐิติมาศ แก้วใส่เงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

 ถาม  มารดาได้ตดิต่อขอแจ้งการเกดิให้กบับตุร โดยแสดงหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการเกดิ ท.ร. 1/1 ทีอ่อกให้โดย
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง นายทะเบียนสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับบิดาของเด็ก มารดากลับบอกนายทะเบียนว่ารายการ
ทีป่รากฏใน ท.ร. 1/1 ไม่ใช่บิดาของเดก็ แต่ท่ีต้องแจ้งชือ่พ่อของเด็กกบัเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลนัน้เพราะมเีหตุจำาเป็นส่วนตวั
หากไม่แจ้งจะไม่ได้หนังสือรับรองการเกิด กรณีนี้นายทะเบียนจะลงรายการเกี่ยวกับบิดาของเด็กในสูติบัตรอย่างไร และ
ถ้าจะแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการเกิด ท.ร. 1/1 จะดำาเนินการได้อย่างไร

 ตอบ เอกสารการทะเบียนราษฎรเป็นเอกสารราชการท่ีจัดทำาโดยเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าท่ีตามกฎหมาย 
การบันทึกหรือลงรายการผิดพลาดซึ่งเกิดจากการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่หรือเกิดจากผู้แจ้งสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง 
โดยปราศจากเจตนาทจุรติย่อมสามารถแก้ไขรายการในเอกสารให้ถกูต้องได้ แต่หากความผิดพลาดหรือความไม่ถกูต้อง
ของรายการเอกสารเกิดจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือการทำาทุจริต เอกสารดังกล่าวย่อมไม่สามารถใช้เป็น     
หลักฐานได้และนายทะเบียนไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสำานักทะเบียนกลางได้มีหนังสือขอความร่วมมือกระทรวง
สาธารณสขุ ขอให้แจ้งทำาความเข้าใจกบัหน่วยงานทีเ่ป็นสถานพยาบาลทกุแห่งในสังกดัเกีย่วกบัการจัดทำาหนงัสือรบัรอง
การเกิด ท.ร. 1/1 ให้ลงรายการตามข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบโดยเฉพาะรายการบิดาของเด็กที่เกิด ถ้าผู้คลอดไม่ทราบหรือ
ไม่ประสงค์จะเปิดเผยก็ให้เว้นว่างไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้อง การบันทึกรายการสูติบัตร 
ก็ไม่จำาเป็นต้องลงรายการตาม ท.ร. 1/1 โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบิดาของเด็ก นายทะเบียนก็สามารถบันทึก
รายการข้อเท็จจริงหรือถ้าไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวนายทะเบียนก็สามารถเว้นว่างไว้ก่อนได้ และเมื่อนายทะเบียน    
รับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้แล้ว จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องบิดาของเด็กไปยังโรงพยาบาลที่ออกหนังสือรับรอง 
การเกิดด้วยเพื่อจะได้แก้ไขรายการให้ถูกต้อง นายทะเบียนไม่มีอำานาจไปแก้ไข ท.ร. 1/1 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/1877 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 

เฉลยคำาตอบคอลัมน์ลับสมองกับคำาถามงานทะเบียนและสัญชาติ (หน้าที่ 10)   ข้อ 1  ก.    ข้อ 2  ข.    ข้อ 3  ค.   ข้อ 4  ง.   ข้อ 5  จ.
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 ถาม  แนวทางปฏิบัติกรณีการรับแจ้งการตายของคนท่ีแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน และยังไม่ได้แจ้งย้าย             
เข้าทะเบียนบ้านหลังใด หรือคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่ สำานักทะเบียนปฏิบัติอย่างไร 

 ตอบ ตามหนังสือสำานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 58 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เรื่อง การรับแจ้งการตาย
ของคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่ สำานักทะเบียนกลางได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
  1.  เมือ่นายทะเบียนผู้รบัแจ้งการตายพบว่า ผูต้ายมีรายการบคุคลในฐานข้อมลูการทะเบยีนราษฎรระบุ
สถานภาพเป็นคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่ ให้ดำาเนินการรับแจ้งการตายตามปกติโดยรายการที่อยู่ของผู้ตายให้บันทึก
รายการบ้านที่อยู่จริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้งการตาย
  2. ระบบโปรแกรมปฏิบัติการรับแจ้งการตายและออกมรณบัตร จะทำาการเปล่ียนสถานภาพรายการ
บุคคลของผู้ตายเป็นตายระหว่างการย้ายที่อยู่และจำาหน่ายรายการบุคคลดังกล่าวในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 
ซึ่งถ้าสำานักทะเบียนตรวจสอบหรือคัดรายการบุคคลจากฐานข้อมูลตามแบบ ท.ร.14/1 จะปรากฏบันทึกหมายเหตุว่า
บุคคลนี้ตายเมื่อวันที่........ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่นายทะเบียนออกมรณบัตร
  3.  ถ้ามผีูใ้ดนำาใบรบัแจ้งการย้ายทีอ่ยูท่ีม่รีายการบคุคลของผูต้ายไปแจ้งย้ายเข้า ระบบโปรแกรมปฏบิตักิาร
จะปฏเิสธการรบัแจ้งย้ายรายการบุคคลดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัมใิห้เกดิการกระทำาโดยมชิอบ โดยถ้าเกดิเหตกุารณ์
เช่นนี้ให้นายทะเบียนที่รับแจ้งการย้ายเข้าดำาเนินการสอบสวนผู้แจ้งย้ายให้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการแจ้งย้าย
ที่อยู่ดังกล่าวว่ามีเจตนากระทำาการโดยทุจริตหรือไม่ แล้วให้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ี ส่วนหลักฐานใบแจ้งการย้าย
ทีอ่ยูใ่ห้นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งหมายเหตุตรงรายการบคุคลของผู้ตายว่า “บคุคลนีต้ายระหว่างการย้ายท่ีอยู”่ แล้วนำาสำาเนา
หลกัฐานดังกล่าวแจ้งให้สำานกัทะเบยีนต้นทางทีอ่อกใบรับแจ้งการย้ายทีอ่ยู ่เพือ่แจ้งเจ้าบ้านให้นำาทะเบยีนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน
มาบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติม

 ถาม  ภรรยาร้องขอต่อนายทะเบยีนให้ออกหนงัสอืรบัรองการตายให้กบัสามซีึง่ตายในบ้าน โดยอ้างว่าสามไีม่มชีือ่
ในทะเบียนบ้านจึงไม่แจ้งการตาย ขอทราบว่านายทะเบียนสามารถออกหนังสือรับรองการตายได้หรือไม ่

 ตอบ กรณคีนตายในบ้าน ไม่ว่าผูต้ายจะมชีือ่ในทะเบยีนบ้านหรือไม่กต็าม ตามกฎหมายการทะเบยีนราษฎร
กำาหนดให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าบ้านท่ีต้องแจ้งการตายของคนตายในบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย
ภายใน 24 ชัว่โมง ดงันัน้ นายทะเบยีนต้องให้ภรรยาในฐานะเจ้าบ้านแจ้งการตายเกนิกำาหนดให้กบัสาม ีโดยถือปฏบิตัิตาม
ระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551)
ข้อ 61 โดยไม่ต้องจำาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ฉะนั้นนายทะเบียนจึงไม่ต้องออก
หนังสือรับรองการตาย 



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

สถิติการใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ใหกับผูปวยติดเตียง คนชรา และผูพิการที่ไมสามารถเคลื่อนยายได

ผูปวยติดเตียง คนชรา ผูพิการ รวม (ราย)ปงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(13 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)

รวม

1,636

1,898

3,534 1,615 2,857 8,006

658 1,519 4,075

957 1,338 3,931
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