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ด้านการทหาร
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงรับราชการ
ทหารมาโดยตลอด	นับแต่เมื่อวันที่	9	มกราคม	พ.ศ.	2518	ทรงเข้าเป็นนายทหารประจ�ากรมข่าวทหารบก	กระทรวงกลาโหม
วันที่	6	ตุลาคม	พ.ศ.	2521	ทรงด�ารงต�าแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์	กรมทหารราบที่	1	มหาดเล็ก
รักษาพระองค์	 วันที่	 28	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2523	 ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์	 วันที่	 13	
กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2527	 ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์	 วันที่	 30	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2531
ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	วันที่	9	มกราคม	พ.ศ.	2535	ทรงด�ารง
ต�าแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	ส�านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด	และเนื่องด้วยพระองค์
ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน	ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขัน
การใช้อาวธุทางอากาศ	ณ	สนามฝึกใช้อาวธุทางอากาศชยับาดาล	จงัหวดัลพบรุ	ีและทรงชนะเลศิการแข่งขนั	เมือ่วนัที	่1	เมษายน	
พ.ศ.	2530	พระองค์ทรงมีชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงมาก	และถือว่าเป็นสิ่งที่ยากส�าหรับนักบินทั่วโลกจะท�าได้	พระองค์ทรง
พระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่	แบบ	เอฟ	๕	อี/เอฟ	ตั้งแต่วันที่	4	พฤษภาคม	พ.ศ.	2537	เป็นต้นมา	นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณ	และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทย	และปวงชนชาวไทย
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เมื่อคร้ังทรงด�ารงพระอิสริยยศ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงด�ารง
พระยศทางทหารของ	3	เหล่าทัพ	คือ	พลเอก	พลเรือเอก	และพลอากาศเอก	และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร
โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้าน	 จังหวัดตราด	 ด้วย	 ซึ่งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรง
เส่ียงภยนัตราย	แต่ด้วยความทีท่รงเป็นชายชาตทิหาร	และเป็นพระราชภารกจิเพือ่ความผาสกุของพสกนกิร	และเพือ่มนษุยธรรม
ต่อผู้ประสบทุกข์ยาก	จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชก�าลัง

ด้านการพระศาสนา
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ได้ทรงแสดง
พระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 เมื่อวันที่	 3	 มกราคม	 พ.ศ.	 2509	 ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินไปศึกษา
ที่ประเทศอังกฤษและมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2521	ระหว่าง
ทรงผนวชทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด	 นอกจากนั้นได้เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติ
พระราชภารกจิทางศาสนาเป็นประจ�าเสมอ	เช่น	ทรงเปลีย่นเครือ่งทรงพระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร	ณ	วดัพระศรรีตันศาสดาราม	
ตามฤดูกาล	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 เช่น	 วันมาฆบูชา
วันวสิาขบชูา	วนัอาสาฬหบชูา	วนัเข้าพรรษา	และการถวายกฐนิหลวงตามวดัต่างๆ	เป็นต้น	พ.ศ.	2553	เป็นต้นมา	พระองค์ได้ทรง
ท�าการบนิเทีย่วบินมหากุศล	ในต�าแหน่งนกับนิที	่1	เทีย่วบินพเิศษของบรษิทั	การบินไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	น�าคณะพทุธศาสนกิชน
ไปสักการะปูชนียสถานส�าคัญ	 และยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอีกมากมาย	 พระองค์ยังเป็นผู้แทน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	เปิดงานเมาริดกลางของศาสนาอิสลาม	และร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสต์ศาสนา	ศาสนา
พราหมณ์ฮินดู	และศาสนาซิกข์	เป็นต้น

ด้านการกีฬา 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจท้ังในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองนานัปการ	 เช่น	 การพระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยผู้น�าความส�าเร็จน�าเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติเข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	 รับพระราชทานพร	 และทรงแสดงความชื่นชมยินดี	 ซึ่งนักกีฬาของไทย
ต่างส�านึกในพระมหากรณุาธคุิณ	มคีวามปลาบปลืม้ในสริิมงคลและมขีวญัก�าลงัใจท่ีจะน�าความส�าเรจ็และน�าเกยีรตยิศ	มาสูต่นเอง	
สู่วงศ์ตระกูลและประเทศชาติต่อไป	และเมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2541	ได้เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธี
เปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์	ท�าให้นักกีฬามีขวัญและก�าลังใจในการแข่งขัน	เป็นการเสริมสร้างพลังใจให้นักกีฬาเกิดความมุ่งมั่นในการ
สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ	ท�าให้นักกีฬาไทยประสบชัยชนะน�าเหรียญรางวัลมาสู่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom” และ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อครั้งทรงด�ารง
พระอิสริยยศ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเป็นแขกของพระองค์ร่วมปั่น
จกัรยานอย่างพร้อมเพรยีงกนั	ในกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิ“ป่ันเพือ่แม่	Bike	for	Mom”	พระราชทานเสือ้ส�าหรบัใส่ป่ันจกัรยาน	
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เขม็กลดัของขวญัทีร่ะลกึ	และน�า้ดืม่พระราชทาน	เม่ือวนัที	่16	สงิหาคม	พทุธศกัราช	2558	ทรงน�าประชาชนป่ันจกัรยานพร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	เป็นระยะทาง	43	กิโลเมตร	มีประชาชนจาก	77	จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม
มากถึง	136,411	คน	และสามารถสร้างสถิติโลก	กินเนสส์บุ๊ก	เวิลด์	เรคคอร์ด	ได้ส�าเร็จ	เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติ	 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก�าลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกก�าลังกายและ
เล่นกฬีาตามพระราชปณธิานของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิ“ป่ันเพือ่พ่อ	Bike	for	Dad”
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2558	 ทรงมีพระราชปณิธานถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 9	 ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานอีกครั้ง	 ทรงเป็นผู้รวมดวงใจของชาวไทยในการสร้าง
ความรักสามัคคี	 พระราชทานเสื้อส�าหรับใส่ปั่นจักรยาน	 เข็มกลัดของขวัญท่ีระลึก	 และน�้าดื่มพระราชทาน	 และเม่ือวันที่
11	ธันวาคม	พุทธศักราช	2558	เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	และพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์	น�าประชาชนปั่นจักรยานเป็นระยะทาง	29	กิโลเมตร	สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญก�าลังใจ
ให้แก่พสกนิกรเป็นที่ยิ่ง	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง	 568,427	 คน	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์และมีพระราชกระแสขอบใจพสกนิกรในกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ	“ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	for	Dad”	ว่า	“ขอขอบใจท่านทั้งหลาย	ด้วยความปลาบปลื้มและซาบซึ้งยิ่งนัก	การที่ทุกท่าน
ได้ส�าแดงความสามัคคีและน�้าใจ	 ตลอดจนความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขและชาติบ้านเมืองนั้น	 เป็นนิมิตหมายท่ีประเสริฐ	
ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคนจะเจริญก้าวหน้าเป็นบ้านที่ร่มเย็นและมั่นคง	ก็ด้วยความรักและสามัคคีของคนในชาต	ิ
เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม	งานนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าคนไทย	“ท�าได้”	และปลื้มที่สุด	ที่ได้เห็นทุกคน	“ปั่นเพื่อพ่อ”	จากหัวใจ	
(คือการแสดงออกด้วยการกระท�านั่นเอง)”	พระนามาภิไธย	11	ธันวาคม	2558

ด้านการศึกษา
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงทราบดีว่า
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถ่ินทุรกันดาร
6	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรยีนมธัยมพชัรกติิยาภา	จังหวดันครพนม	ก�าแพงเพชร	สรุาษฎร์ธาน	ีโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร	ีจงัหวดัอดุรธานี	
สงขลา	 และฉะเชิงเทรา	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เอง	ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์	 พระราชทานวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัย	เช่น	คอมพิวเตอร์	โทรทัศน์	วิดีทัศน์	พระราชทานค�าแนะน�า	และทรงส่งเสริมให้โรงเรียนด�าเนิน
โครงการอนัเป็นประโยชน์แก่นกัเรยีน	เช่น	โครงการอาชีพอสิระเพือ่ให้เยาวชนใช้ความรูป้ระกอบอาชพีเลีย้งตนและครอบครวัได้
เมื่อจบการศึกษา	ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน	ทรงติดตามผลการศึกษา	และโปรดเกล้าฯ	ให้พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 และพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์	 พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ	 เสมอ	 ทั้งนี้ด้วยน�้าพระหฤทัยท่ีทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาส	และในด้านอุดมศึกษา
พระองค์ได้ทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่บณัฑติของมหาวทิยาลยัต่างๆ	ปีละ
เป็นจ�านวนมากทุกปี	ในปี	พ.ศ.	2552	ได้มีพระราชด�าริให้จัดตั้ง	“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร	 (ม.ท.ศ.)”	 เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้แต่เรียนดีความประพฤติดี	 ให้ได้ศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ	ต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรี	และจนถึงขั้นสูงสุดตามความสามารถ
ของผู้รับทุน	 เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ	 และทรงเน้นย�้าว่า	 “เมื่อท�าโครงการมาแล้ว	 จ�าเป็นต้อง
ศึกษา	 ติดตาม	 และพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง	 การท�างานที่ได้ผล	 ต้องศึกษาข้อมูล	 มีการปรับแผนให้ทันสมัย	
และมีความใส่ใจที่จะท�างานต่อเนื่อง..”

ด้านการต่างประเทศ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระวิริยะ
อุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจส�าคัญๆ	 ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ	 เสมอมา	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินแทน
พระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ไปทรงเยอืนมติรประเทศทัว่ทุกทวปี
อย่างเป็นทางการเป็นประจ�าทกุปีๆ	ละหลายครัง้	เช่น	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยอืนประเทศอติาล	ีและทรงพบพระสนัตะปาปา	
เมื่อวันที่	14	กันยายน	พ.ศ.	2525	ระหว่างวันที่	23	กุมภาพันธ์	ถึง	8	มีนาคม	พ.ศ.	2530	เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือน
สาธารณรฐัประชาชนจนีอย่างเป็นทางการ	ทรงพบนายเติ้ง	เสี่ยว	ผิง	ณ	มหาศาลาประชาคม	กรุงปักกิ่ง	เสด็จพระราชด�าเนินทรง
เยือนประเทศญี่ปุ่น	ทรงพบสมเด็จพระจักรพรรดิ	และสมเด็จพระจักรพรรดินี	เมื่อวันที่	26	กันยายน	พ.ศ.	2530	ประเทศต่างๆ
ที่เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง	 มีอีกเป็นจ�านวนมาก
ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปประเทศใดนั้น	 จะทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาเก่ียวกับประเทศท่ีจะเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงเยือนอย่างละเอียดทุกครั้ง	 ระหว่างประทับอยู่ในประเทศดังกล่าวก็จะทรงมุ่งม่ันสร้างสานเจริญทางพระราชไมตรีและ
มีความสนพระทัยที่จะเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆ	 เพื่อทรงน�ากลับมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
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ฉบับเดือน กรกฏาคม 2561

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ

“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”

	 ศูนย์อ�านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�าริ	 เปิดรับสมัครจิตอาสาระหว่างวันที	่
12	-	31	กรกฎาคม	2561	ณ	อาคาร	606	ส�านักพระราชวัง
สนามเสือป่า	 กรุงเทพมหานคร	 และเปิดรับสมัครจิตอาสา
ณ	 ศูนย์อ�านวยการภาคสนามในพ้ืนท่ีปฏิบัติการจิตอาสา
พัฒนาจังหวัดต่างๆ	ตามห้วงเวลาที่ก�าหนด					

	 กระทรวงมหาดไทยสนบัสนนุเจ้าหน้าทีร่ะบบงานลงทะเบยีนจติอาสาและอุปกรณ์การลงทะเบยีนเพือ่ด�าเนนิการ
ลงทะเบียนรับสมัครและจัดพิมพ์บัตรประจ�าตัวจิตอาสา	 “เราท�าความ	 ดี	 ด้วยหัวใจ”	ณ	 ศูนย์อ�านวยการใหญ่	 และ
ศูนย์อ�านวยการภาคสนามในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย	เชยีงใหม่	ร้อยเอด็	และจงัหวดัภเูกต็	ระหว่างวนัที	่12	-	31	กรกฎาคม	2561
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สถิติการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 12 - 31 กรกฎาคม 2561

ห้วงเวลา สถานที่รับสมัคร จ�านวนผู้ลงทะเบียน

12	-	31	กรกฎาคม	2561 อาคาร	606	ส�านกัพระราชวงั	สนามเสือป่า	กรุงเทพมหานคร 107,212

12	-	16	กรกฎาคม	2561 วนอุทยานถ�้าหลวง	-	ขุนน�้านางนอน	จังหวัดเชียงราย 15,486

17	-	20	กรกฎาคม	2561 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่ 14,730

18	-	21	กรกฎาคม	2561 หอประชุมอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด 21,236

24	-	26	กรกฎาคม	2561 อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต	4,000	ที่นั่ง	จังหวัดภูเก็ต 15,557
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การประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค

และศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	 ส�านักบริหารการทะเบียนจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค

สาขาจังหวัด	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ระหว่างวันที่	 5	 -	6	กรกฎาคม	2561	 โดย

ได้รับเกียรติจาก	 ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 

และนายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	มอบนโยบายและให้ก�าลงัใจการปฏบิตังิาน	โดยม	ีนายวนีสั	สสีขุ	

ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบยีน	ให้การต้อนรบั	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่5	กรกฎาคม	

2561	ณ	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	
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 นายวีนัส สีสุข ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	พร้อมด้วยผู้บริหาร	ข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้าง
ในสงักดัส�านกับรหิารการทะเบยีน	ลงนามถวายพระพรชยัมงคลเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
66	พรรษา	วันที่	28	กรกฎาคม	2561	ณ	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

	 คณะผู้บริหาร	 และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาคาร
กรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลกูกา	จงัหวดัปทุมธานี	
ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา	 “เราท�าความ	 ดี	 ด้วยหัวใจ”	
ปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณรอบอาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)
เมื่อวันจันทร์ที่	23	กรกฎาคม	2561
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การสัมมนาหน่วยงานเชื่อมโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

	 กรมการปกครอง	 โดยส�านักบริหารการทะเบียน	 จัดสัมมนา

ตามโครงการสัมมนาหน่วยงานเชื่อมโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก

ฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	นายวเิชียร ชิดชนกนารถ

รองอธบิดกีรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบยีนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพเิศษ	เร่ือง	“การขบัเคลือ่น

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 (Linkage	

Center)”	ให้กบัผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงใช้ประโยชน์ฐานข้อมลู

ทะเบียนกลางของกรมการปกครอง	 จ�านวน	 150	 หน่วยงาน	 และ

ผูเ้กีย่วข้อง	รวมจ�านวน	386	คน	เมือ่วนัพฤหัสบดีที	่19	กรกฎาคม	2561	

ณ	ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร

	 การเสวนาหัวข้อ	 “การลดส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน”	 โดยผู้แทนการไฟฟ้า
นครหลวง	ส�านักงานศาลยุติธรรม	กรมทางหลวงชนบท	และกรมการปกครอง

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ท�าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์ ดังนี้
	 1.	มคีวามรู้ความเข้าใจในเรือ่งการขบัเคลือ่นการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครัฐ	(Linkage	
Center)	ท�าให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ของรฐับาลทีต้่องการให้หน่วยงานภาครฐัเชือ่มโยงข้อมลูเขา้หากัน	พร้อมทัง้เหน็ถงึ
ตัวอย่างการด�าเนินงานท่ีผ่านมาของการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 โดยมีเป้าหมาย	 คือ
การอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน	ลดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	ลดระยะเวลาในการปฏบัิตริาชการ	และลดการเรยีก
ส�าเนาเอกสารทางราชการ

นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ
รองอธบิดกีรมการปกครอง
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	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงแนวทางการด�าเนินงาน

วธิปีฏิบตั	ิและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานตวัอย่างทีป่ระสบผลส�าเรจ็

ในการเชื่อมโยงและร่วมใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง	เพื่อลด

การใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 3.	มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาลดิจิทัล	 ท�าให้ทราบถึงความเป็นมาของรัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	

Government)	 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 องค์ประกอบการพัฒนา

รฐับาลดจิทิลั	โครงการการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ	 (CITIZENinfo)	 และโครงการยกเลิก

ส�าเนาเอกสาร	 ภารกิจที่แต่ละหน่วยงานต้องด�าเนินการ	 สรุปความ

ก้าวหน้าของโครงการ	 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคการยกเลิกส�าเนา

เอกสารทางราชการ

	 4.	 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการบูรณาการฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎรกับระบบแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 (GIS)	 ท�าให้

ทราบถึงตัวอย่างแนวทางการขยายผลการน�าข้อมูลด้านการทะเบียน

ไปใช้ประโยชน์	 การปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพให้กับ

ข้อมลูด้านการทะเบยีนร่วมกบัระบบแผนทีภ่มูศิาสตร์สารสนเทศ	(GIS)

เพื่อใช้ในการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

	 5.	 มีความรู ้ความเข้าใจและทราบถึงแนวทางการน�าบัตร

ประจ�าตัวประชาชนไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริการประชาชน

ซึ่งเป็นตัวอย่างแนวคิดเบื้องต้น	 ที่จะน�าไปสู ่บริการในด้านอื่นๆ

ของหน่วยงานต่อไป

	 กรมการปกครองจัดการประชุมหารือผู ้แทน

ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัเพือ่ตดิตามผลการจดัท�า

ฐานข้อมูลเอกสารราชการที่ต้องใช้บริการประชาชน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2560	เรื่อง

การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ

การบริการภาครัฐ	มีผู้แทนจาก	48	หน่วยงาน	 เข้าร่วม

ประชุม	เมื่อวันพุธที่	27	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุม

บัวฉัตร	ชั้น	8	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอ

ล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

นางไอรดา เหลอืงวไิล
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง
“ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล”

นายสัญชัย เตชนมิติวัช
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบข้อมูล



นายพันทิพย์ ชาญถิ่นดง

ปลัดอ�าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร

 อ�าเภอท่าสองยาง	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดตาก	 มีลักษณะ
ที่ตั้งทอดตัวยาวตามล�าน�้าเมยซ่ึงเป็นแนวพรมแดนก้ันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมาระยะทางประมาณ	150	กโิลเมตร	พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภเูขาสงูตามแนว
ทวิเขาถนนธงชยั	สดัส่วนประชากรของอ�าเภอท่าสองยางจ�านวน	84,904	คน	ประกอบด้วย	
กลุม่ผูม้สีญัชาตไิทยจ�านวน	66,574	คน	กลุม่ผูท้ีไ่ด้รบัสถานะเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย
จ�านวน	 252	 คน	 กลุ่มผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและบุตร
(กลุม่เลข	6,7)	จ�านวน	2,855	คน	และกลุม่บคุคลไม่มสีถานะทางทะเบยีนจ�านวน	15,223	คน
ซึ่งจากลักษณะประชากรดังกล่าวท�าให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอท่าสองยางมีภารกิจการให้
บริการด้านงานสัญชาติและสถานะบุคคลจ�านวนมาก

 ส�านกัทะเบียนอ�าเภอท่าสองยาง	เน้นการบรกิารทีร่วดเรว็	ถกูต้อง	และแล้วเสรจ็ภายในวนัเดยีว	
มีการนัดหมายล่วงหน้าส�าหรับกรณีที่ต้องมีการสอบข้อเท็จจริงและสอบพยานบุคคล	มีผู้รับบริการเฉลี่ย
วันละ	60	คน	มีอัตราก�าลังผู้ปฏิบัติงานรวม	6	คน	ประกอบด้วย	ปลัดอ�าเภอ	1	คน	พนักงานราชการ	1	คน
ลูกจ้างเหมาบริการ	3	คน	และสมาชิก	อส.	1	คน	ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการเป็นเรื่องของการสื่อสาร
เนือ่งจากผูร้บับรกิารส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภเูขาและกลุม่ชาตพินัธุ	์บางครัง้จงึจ�าเป็นต้องใช้ล่ามช่วยในการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก

นายพนมพร ตุ้ยกาศ

ปลัดอ�าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

10

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

ฉบับเดือน กรกฏาคม 2561



 

 การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนของเด็กนักเรียนที่มี

เลขประจ�าตัวข้ึนต้นด้วยอักษร (G)	 -	 มีกลุ่มเป้าหมายด�าเนินการ

จ�านวน	2,036	คน	(พบรายการในฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎรจ�านวน	81	คน

และไม่พบรายการในฐานข้อมูล	จ�านวน	1,955	คน)	ผลการด�าเนินการ

ณ	 วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2561	 ได้รับสัญชาติไทยแล้วจ�านวน	 107	 คน	

ก�าหนดเลขประจ�าตัว	 13	หลักแล้วจ�านวน	 557	คน	และอยู่ระหว่าง

การตรวจสอบจ�านวน	1,372	คน

	 เป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบจาก
สหภาพเมียนมาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2528	 -	 2529	
ปัจจุบันมีผู ้พักอาศัยประมาณ	 21,950	 คน
โดยมี	 นายปรีดา	 ฟุ้งตระกูลชัย	 เป็นปลัดอ�าเภอ
หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ	 โดยมี
ส�านักทะเบียนอ�าเภอท่าสองยางรับผิดชอบ
การปรับปรุงข้อมูลของผู้หนีภัยฯ	 ในระบบการ
ปรับปรุงทะเบียนผู ้หนีภัยการสู ้รบจากพม่า
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ของส�านักบริหาร
การทะเบียน	ภายใต้การสนับสนุนของ	UNHCR

สถิติผลการด�าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในห้วงที่ผ่านมา

ที่ การให้บริการ จ�านวน (คน)

1. ลงรายการสัญชาติไทยกรณีชาวเขาดั้งเดิมตามระเบียบฯ	พ.ศ.	2543 2,893

2. คืนสัญชาติให้คนถูกถอนสัญชาติตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ 1,304

3. รับค�าร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ	และรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว 1,303

4. เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	(นายอ�าเภอพิจารณาอนุมัติและการตรวจ	DNA)	จ�านวน	435	ครอบครัว 1,055

5. รับค�าร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	และรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว 252

6. ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ 269

7. รับค�าร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	ตามมาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ 819

พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
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ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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1. บุคคลใดที่ห้ามไม่ให้เป็นพยานตามพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัว	พ.ศ.	2478
	 ก.	บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	 ข.	บุคคลที่หูหนวก	หรือเป็นใบ้
	 ค.	บุคคลที่ตาบอดทั้งสองข้าง
	 ง.	 บุคคลวิกลจริต	หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือน
ไร้ความสามารถ
	 จ.	ถูกทุกข้อ
2.	กรณบีดิาจะจดทะเบยีนรบัรองบตุร	แต่เดก็และมารดาเดก็
ไม่ได้มาให้ความยนิยอมต่อหน้านายทะเบยีน	ให้นายทะเบยีน
แจ้งเดก็และมารดา	กรณเีดก็และมารดาไม่ได้อยูใ่นประเทศไทย
จะต้องแสดงความยนิยอมให้นายทะเบยีนทราบภายในกีว่นั
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
	 ก.	30	วัน
	 ข.	45	วัน
	 ค.	60	วัน
	 ง.	90	วัน
	 จ.	180	วัน
3.	การหย่าโดยค�าพิพากษาของศาลมีผลเมื่อใด
	 ก.	เมื่อไปจดทะเบียนหย่า
	 ข.	เวลาที่ค�าพิพากษาถึงที่สุด
	 ค.	เมื่อน�าค�าพิพากษาไปจดทะเบียนหย่า
	 ง.	ข้อ	ก.	และ	ค.	ถูกต้อง
	 จ.	ผิดทุกข้อ
4.	 กรณีหย่าโดยความยินยอมแล้ว	 ถ้ามิได้ตกลงกันหรือ
ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้อ�านาจปกครองบุตร	 จะต้อง
ท�าอย่างไร
	 ก. ฟ้องต่อศาลให้เป็นผู้ชี้ขาด
	 ข.	ให้บดิามารดาท�าความตกลงการใช้อ�านาจปกครองบตุร 
และให้นายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติม
	 ค.  ไม่สามารถด�าเนินการอย่างใดได้	 ให้เป็นอ�านาจ
ปกครองของบิดามารดา
	 ง. ข้อ	ก.	และ	ข.	ถูกต้อง
	 จ. ถูกทุกข้อ

5.	ข้อใดถูกต้อง	เกี่ยวกับการใช้ชื่อสกุลของบุตร
	 ก. บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดาตามกฎหมายเท่านั้น
	 ข. บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดาตามกฎหมายเท่านั้น
	 ค. บตุรมสีทิธใิช้ชือ่สกลุของบิดาและมารดาตามกฎหมาย
เท่านั้น
	 ง.	บตุรมสิีทธใิช้ชือ่สกลุของบดิา	ในกรณท่ีีบดิาไม่ปรากฏ	
บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดา
	 จ.	บตุรมสีทิธิใช้ชือ่สกลุของมารดา	ในกรณทีีม่ารดาไม่ปรากฏ 
บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและสัญชำติ
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ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

 ส�านักบรหิารการทะเบยีนร่วมกบัส�านกัทะเบียนท้องถิน่เขตของกรงุเทพมหานคร	และศูนย์บริหารการทะเบยีนภาค
สาขาจังหวัดร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่น	 ออกให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง	 คนชรา	 และผู้พิการที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้	 ผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนกรกฎาคม	 2561
รวมจ�านวน	1,180	ราย	ยอดรวมปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ด�าเนินการแล้วจ�านวน	5,255	ราย	

การให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนและสัญชาติ	(หน้าที่	12)			ข้อ	1		จ.				ข้อ	2	 จ.				ข้อ	3		ข.			ข้อ	4		ก.			ข้อ	5		ง.
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม	 กรณีมีประชาชนยื่นค�าร้องขอเพิ่มวัน	หรือวันและเดือนเกิด	ในเอกสารการทะเบียนราษฎร	โดยที่ไม่มี

เอกสารหลักฐานมาแสดง	แต่น�าพยานบุคคลมาด้วย	กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ	 กรณีดังกล่าวส�านักทะเบียนกลาง	พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การลงรายการของบุคคลในเอกสารทะเบียน

ราษฎรเป็นไปตามข้อเท็จจริง	ข้อกฎหมาย	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1.	เมือ่มผีูย้ืน่ค�าร้องขอให้นายทะเบยีนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ด�าเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิรายการวันเดอืนปีเกิด

ในทะเบียนบ้านตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2535	ให้นายทะเบยีนปฏบิตั	ิดงันี้

	 	 1.1	กรณผีูย้ืน่ค�าร้องน�าเอกสารราชการไม่ว่าเอกสารดงักล่าวจะจดัท�าก่อนหรือหลงัการจดัท�าทะเบียน

ราษฎรมาแสดง	 ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวและสอบสวนผู้ร้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง

ประกอบการพิจารณา	หากเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเชื่อถือได้ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

	 	 1.2	 กรณีผู้ยื่นค�าร้องไม่มีเอกสารราชการมาแสดง	 แต่มีพยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิดซ่ึงสามารถยืนยัน

ข้อเทจ็จรงิว่าผู้ร้องเกดิวันเดอืนปีใด	ให้นายทะเบยีนสอบสวนผู้ร้องและพยานบคุคลแล้วรวบรวมหลักฐานเสนอนายอ�าเภอ

พร้อมด้วยความเหน็	เมือ่นายอ�าเภอพจิารณาเหน็ว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชือ่ถอืได้ให้นายอ�าเภอสัง่นายทะเบยีนแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

	 	 1.3	กรณีนายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอ�าเภอ	พิจารณาเห็นว่า	พยานเอกสาร

หรือพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือและพิจารณาไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ	ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ยื่นค�าร้องทราบเป็นหนังสือ

พร้อมระบุเหตุผล	(ข้อเท็จจริง	ข้อกฎหมายที่อ้างอิง	ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ)	สิทธิในการอุทธรณ์	

การยื่นอุทธรณ์	และระยะเวลาการอุทธรณ์

	 2.	กรณีผู้ยื่นค�าร้องอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	16	โดยที่ผู้ร้องไม่ทราบวันเกิด	หรือวันและ

เดือนเกิด	แต่ประสงค์ให้นายทะเบียนระบุเป็นวันที่	1	มกราคมของปี	หรือวันที่	1	ของเดือน	นั้น	นายทะเบียนไม่สามารถ

ด�าเนินการแก้ไขรายการได้	 เนื่องจากกรณีตามมาตรา	 16	 เป็นการก�าหนดในเรื่องการนับอายุบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหา

การโต้แย้งทางข้อกฎหมาย	มิใช่ข้อเท็จจริงที่บุคคลจะน�ามาอ้างเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน

	 3.	 ค�าร้องของประชาชนจะต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็วทุกราย	 โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นค�าร้องมีเหตุผลความ

จ�าเป็นเป็นกรณีพิเศษที่จะต้องใช้รายการดังกล่าวขอให้นายทะเบียนเร่งรัดพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด	การปฏิเสธ	

ค�าร้องของประชาชนจะต้องสัง่การโดยผูม้อี�านาจตามกฎหมาย	และจะต้องแจ้งข้อกฎหมาย	ข้อพิจารณาและเหตุผลของ

ผู้สั่งการให้ผู้ร้องทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว	และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของส�านักทะเบียนปฏิเสธการรับค�าร้องของประชาชน

โดยเด็ดขาด

	 4.	การเรยีกตรวจพยานหลกัฐานและสอบสวนพยานบคุคลเพือ่พจิารณาด�าเนนิการตามค�าร้องให้ค�านงึถงึสภาพ

ข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ของผู้ร้องในการแสวงหาพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นส�าคัญ	 มิใช่เรียกหลักฐานตามความ

ต้องการของเจ้าหน้าที่	หรือเรียกหลักฐานเกินกว่ากฎหมายก�าหนดหรือเรียกพยานหลักฐานที่ผู้ร้องไม่สามารถน�ามาแสดงได้

หากจ�าเป็นต้องตรวจสอบและขอหลกัฐานจากส�านกัทะเบยีนหรอืหน่วยงานอืน่	ให้ส�านกัทะเบยีนทีร่บัค�าร้องรบัเป็นภาระ

ในการด�าเนินการให้โดยไม่ชักช้า	เว้นแต่ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะด�าเนินการเอง
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ฉบับเดือน กรกฏาคม 2561

	 ถาม	 ในการออกหนังสือรับรองการเกิด	(ท.ร.1/1)	และหนังสือรับรองการตาย	(ท.ร.4/1)	มีแนวทางในการ
ออกหนังสือทั้งสองประเภทนี้อย่างไร

 ตอบ ส�านกัทะเบยีนกลางได้มกีารก�าหนดแบบพิมพ์	ท.ร.1/1	เป็นหนังสอืรับรองการเกดิทีใ่ช้ส�าหรับโรงพยาบาล
หรอืสถานพยาบาลทีม่ผีูร้กัษาพยาบาลโดยอาชพีนัน้	กเ็พือ่มุง่หมายทีต่วับคุคลซึง่ท�าหน้าทีค่ลอดเดก็เป็นส�าคัญว่าจะต้อง
เป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้ฉพาะด้าน	เพือ่ประโยชน์และความปลอดภยัของแม่และเดก็ทีเ่กดิ	มไิด้หมายความว่าให้ใช้ได้เฉพาะภายใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น	 ดังนั้น	 ถ้าโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีด�าเนินการ
นอกโรงพยาบาลฯ	โดยมแีพทย์และบุคลากรสาธารณสขุของโรงพยาบาลฯ	ร่วมกจิกรรมด้วย	กส็ามารถออกหนงัสอืรบัรอง
การเกิด	ท.ร.1/1	ให้ในนามของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นได้	และส�าหรับแบบพิมพ์หนังสือรับรองการตาย	ท.ร.
4/1	กเ็ช่นเดยีวกนั	ถ้าโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลมโีครงการหรอืกจิกรรมทีด่�าเนินการนอกโรงพยาบาลฯ	โดยมแีพทย์
และบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลฯ	ร่วมกิจกรรมด้วย	ก็สามารถออกหนังสือรับรองการตาย	ท.ร.4/1	ให้ในนาม
ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้	โดยสถานที่เกิดหรือตายที่ลงรายการในเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง		
ซึ่งได้แจ้งความเห็นให้กระทรวงสาธารณสุขทราบแล้ว	รายละเอียดตามหนังสือส�านักทะเบียนกลาง	ที่	มท	0309.1/ว	24	
ลงวันที่	16	กรกฎาคม	2558

 ถาม กรณมีบีคุคลมาขอบญัชีรายชือ่ประชาชนในเขตพืน้ทีส่�านกัทะเบยีนเพือ่ไปจดัท�าเกีย่วกบังานวจัิย	กรณนีี้
เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนสามารถให้ยืมบัญชีรายชื่อได้หรือไม่

 ตอบ	 ในกรณนีีเ้จ้าหน้าทีส่�านกัทะเบยีนไม่สามารถให้ดหูรอืยมืบัญชรีายชือ่ได้	โดยพระราชบญัญตักิารทะเบียน
ราษฎร	พ.ศ.	2534	มาตรา	17	ก�าหนดไว้ว่า	ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร	ต้องถือเป็นความลับ	และให้นายทะเบียน
เป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น	ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือ
ตวัเลขนัน้แก่บคุคลใด	ๆ 	ซึง่ไม่มหีน้าท่ีปฏบัิตกิารตามพระราชบญัญติันี	้หรอืแก่สาธารณชน	เว้นแต่ผูม้ส่ีวนได้เสยีขอทราบ
เกีย่วกบัสถานภาพทางครอบครวัของผูท้ีต่นจะมนีติสิมัพนัธ์ด้วย	หรอืเมือ่มคีวามจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์แก่การสถติ	ิหรอืเพือ่
ประโยชน์แก่การรกัษาความมัน่คงของรัฐ	หรอืการด�าเนนิคดแีละการพจิารณาคดหีรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	และ
ไม่ว่าในกรณีใดจะน�าข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต,	ช�านาญวิทย์	เตรัตน์,	นิวัฒน์	รุ่งสาคร,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ,	วิเชียร	ชิดชนกนารถ	บรรณาธิการอ�านวยการ วีนัส	สีสุข

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

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

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง



โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”

พื้นที่ปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนา ณ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

     กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน

ชุดระบบคอมพิวเตอรและเจาหนาที่

ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาและ

จัดพิมพบัตรประจำตัวจิตอาสา

“เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ทั้งนี้

ระหวางวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม

2561 มีผู ลงทะเบียนจำนวน

15,486 ราย

       ศูนยอำนวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตามแนวพระราชดำริกำหนดใหศูนยอำนวยการภาคสนาม

เปดรับสมัครจิตอาสา ณ องคการบริหารสวนตำบลโปงผา

อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 12 - 16

กรกฎาคม 2561 เพื่อรับสมัครจิตอาสาดำเนินกิจกรรม

Big Cleaning Day พัฒนาสภาพแวดลอมบริเวณวนอุทยาน

ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ระหวางวันท่ี 14 - 15 กรกฎาคม 2561

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


	PThe One 0761
	The One 0761

