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

ฉบับเดือน กันยายน 2561

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

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

ฉบับเดือน กันยายน 2561

 ศูนย์อำานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว

พระราชดำาริ เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา ณ ศูนย์อำานวยการภาคสนาม

ในห้วงเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนชุดระบบ

คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาและจัดพิมพ์

บัตรประจำาตัวจิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ” มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

 1. วันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จำานวน 30,239 ราย

 2. วนัที ่14 กนัยายน 2561 ณ โรงเรยีนบ้านบงตนั อำาเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 2,540 ราย

คำ�นำ�

 วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสุดท้ายการทำางานของข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ ท่ีเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการ
เนือ่งจากมอีายคุรบ 60 ปี บรบิรูณ์ ในปีนีม้บีคุลากรสงักดัสำานกับรหิารการทะเบยีนจำานวน 
9 ราย และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการทะเบียนและบัตรของสำานักทะเบียนต่างๆ
อกีหลายรายทีเ่กษยีณอายแุละพ้นจากราชการ ขอแสดงความยนิดกีบัทกุท่านทีร่บัราชการ
มาด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่สำาคัญของสำานัก
ทะเบียนกลางที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านการทะเบียนและบัตรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ขึ้นมาทดแทนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 การแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสญัชาตใิห้กบับุคคลไร้รฐัไร้สญัชาตก็ิยงัคงเป็นภารกจิ
ทีส่ำานกัทะเบยีนต่างๆ ดำาเนนิการอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ฉบบันีข้อนำาเสนอบทความเรือ่งแนวทาง
การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติสำาหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติของประเทศไทย และ
แนวทางดำาเนินการของสำานกัทะเบยีนอำาเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบุร ีทีม่ผีลการทำางาน
ด้านสถานะบุคคลและสัญชาติที่สำาเร็จเป็นรูปธรรม 
 สำาหรับภารกิจด้านการบริการประชาชนขอนำาเสนอบทความเรื่องการอำานวย
ความสะดวกในการจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชน กรณต่ีางท้องที ่ซึง่ตามระเบยีบกฎหมาย
กำาหนดให้ประชาชนสามารถขอรบับรกิารทำาบตัรประจำาตวัประชาชนท้องทีใ่ดกไ็ด้ จงึขอให้
บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรทุกท่านได้เอาใจใส่และอำานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการต่อไป

นายวีนัส สีสุข
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำาริ

“เราทำาความ ด ีด้วยหัวใจ”
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน กันยายน 2561

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
นายอำาเภอ รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 และเยี่ยมชมห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายงานทะเบียน ศูนย์ตอบปัญหา
งานทะเบยีนและบัตร (Call Center 1548) และห้องจดัเตรยีมข้อมลูบตัรประจำาตวัประชาชน (Pre - personalization) 
โดยม ีร้อยตำารวจโท อาทติย์ บญุญะโสภตั อธบิดกีรมการปกครอง ผูบ้รหิาร และบุคลากรกรมการปกครอง ร่วมให้การต้อนรบั
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน กันยายน 2561

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธบิดกีรมการปกครอง 

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลง

สัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการ

ขอกลับคนืสัญชาตไิทย คร้ังที ่12/2561 เมือ่วนัพฤหสับดทีี่

14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 อาคาร

กรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลกูกา จงัหวดัปทุมธานี

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำาสังกัดสำานักบริหารการทะเบียนที่เกษียณอายุ
ราชการและพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำานวน 9 ราย
โดยมี นายวีนัส สีสุข ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561
ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 รายชือ่ผูเ้กษียณอายรุาชการ : นายอำานาจ โพธิส์อาด ผูอ้ำานวยการส่วนบตัรประจำาตวัประชาชน, นายสมเกยีรติ
อุดมเรณู หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7, นายจิรวัฒน์ เกตุสวัสดิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ ส่วนการ
ทะเบียนราษฎร, นางสุภาพ อุพิน เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน ส่วนการทะเบียนทั่วไป, นางสุวรรณี วรสิทธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน, นางฉวีวรรณ เอมมัส เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีชำานาญงาน และนางสาวภิญญาภัช ทิพย์รัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 รายชื่อผู้ที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ : นางสาวฤดี ชุ่มสำาอาง ลูกจ้างประจำาตำาแหน่ง
พนกังานพมิพ์ ระดบั ส 4 ส่วนการทะเบียนทัว่ไป และนายอำานาจ กมธุากรณ์ ลกูจ้างประจำาตำาแหน่งพนกังานขบัรถยนต์ 
ระดับ ส 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน กันยายน 2561

 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา) 

สำานกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง เป็นคณะทำางาน

ร่วมกับศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไทย

ที่พำานักอยู ่ในประเทศมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทาง

ทะเบยีนราษฎร และร่วมกจิกรรมจัดเกบ็ตวัอย่างและตรวจพสิจูน์

สารพนัธกุรรม (DNA) เพือ่แก้ไขปัญหาบคุคลไม่มสีถานะทาง

ทะเบยีนราษฎรหรอืไร้สญัชาตใินพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 นางโศภิตา เหมทานนท์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 พร้อมคณะ ออกตรวจนิเทศงาน
ด้านการทะเบียนและบัตรและรบัทราบปัญหาอปุสรรคในการให้บรกิารประชาชนจากสำานกัทะเบยีนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน กันยายน 2561

 ปัญหาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่สำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำาทะเบียนราษฎรไว้
จำานวน 4 แสนกว่ารายนั้น มีสภาพของปัญหาแตกต่างกัน เช่น บางกลุ่มไม่มีเอกสารทางทะเบียน บางกลุ่มได้เดินทางเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่มีสิทธิอาศัยตามกฎหมาย ในขณะที่บางกลุ่มเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทำาให้
กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนดไว้ได้ รัฐบาลจึงได้กำาหนดนโยบาย 
มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น ดังนี้
 1. การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้นายทะเบียนสามารถจัดทำาทะเบียน
ราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้เหมือนประชาชนไทยทั่วไป ดังนี้
  1) การรบัแจ้งการเกดิหรือการจดทะเบยีนการเกดิและออกสตูบิตัรให้กบัคนทีเ่กดิในราชอาณาจกัรไทยทกุคน
ไม่ว่าบิดามารดาของเด็กจะเป็นคนต่างด้าวประเภทใด มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่ก็ตาม
  2) การจัดทำาทะเบียนประวัติคนไร้รัฐไร้สัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี และตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร (มาตรา 38 วรรคสอง)
  3) การจัดทำาบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และบัตรประจำาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
 2. การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ซ่ึงมีสถานะเป็นคนท่ีเข้าเมืองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย สามารถอาศยัอยูใ่นประเทศไทยได้อย่างถกูต้อง รฐับาลจงึได้อาศัยอำานาจตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522
ออกมติคณะรัฐมนตรีให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้โดยถูกต้อง ได้แก่
   1) การผ่อนผันให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้สิทธิอาศัยอยู่
ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวในระหว่างรอการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การดำาเนินการให้สถานะบุคคล หรือรอการ
ส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำาหนดเขตพื้นท่ีควบคุม
การอยู่อาศัยโดยใช้เขตจังหวัดที่คนต่างด้าวได้จัดทำาทะเบียนประวัติไว้เป็นเขตควบคุม และกำาหนดเงื่อนไขการสิ้นสุดสิทธิอาศัย
ตามทีไ่ด้รับอนุญาต เช่น การกระทำาผดิกฎหมายทีม่โีทษจำาคกุ หรอืการกระทำาท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ กจ็ะหมดสทิธิ
การอาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป
  2)  การให้คนไร้รฐัไร้สญัชาตทิีม่คีณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ตามมตคิณะรัฐมนตรไีด้รบัสถานะ
เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ขอใบสำาคัญถิ่นที่อยู่) ซึ่งครั้งหลังสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2553 กำาหนดหลักเกณฑ์ให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติบางกลุ่มได้รับสิทธิในการเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายมีถ่ินท่ีอยู่
ถาวร ดังนี้
   (1) กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ จะต้องเป็นผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทยภายในวันท่ี 18 
มกราคม 2538 โดยต้องได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติภายในปี พ.ศ. 2542 และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
   (2) เด็กนักเรียน นักศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยภายใน 18 มกราคม 2538
โดยต้องได้รบัการสำารวจจดัทำาทะเบยีนบคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 และเรยีนจบปรญิญาตรภีายใน
วันที่ 18 มกราคม 2548
   (3) คนไร้รากเหง้า จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยต้องได้รับ
การสำารวจจัดทำาทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552 และต้องมีหนังสือรับรองความเป็น
คนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติส�าหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติของประเทศไทย

ส่วนการทะเบียนราษฎร
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 3. การแก้ไขปัญหาเรือ่งสญัชาตสิำาหรบับตุรของคนไร้รฐัไร้สัญชาตทิีเ่กดิในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัสิญัชาติ 

พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถดำาเนินการได้หลายกรณี ขึ้นอยู่กับ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดไว้ ดังนี้

  1) กรณีบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 รวมถึง

บุตรของคนเหล่านี้ที่เกิดในประเทศไทยจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และไม่ได้รับสัญชาติไทยเนื่องจากบิดามารดา

ถกูถอนสญัชาต ิสามารถยืน่คำาขอลงรายการสญัชาติไทยในทะเบยีนบ้านได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบับท่ี 4)

พ.ศ. 2551 โดยเป็นอำานาจของนายอำาเภอเป็นผู้อนุมัติซึ่งคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่มีสัญชาติตามกฎหมายอยู่แล้ว

  2) กรณีคนที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยมีบิดาและมารดาเป็น

คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเข้ามาอยู่ชั่วคราว ให้สามารถขอมีสัญชาติไทยจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยได้เป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด (มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปให้แก่กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 

ธันวาคม 2559) โดยบุคคลที่สามารถขอมีสัญชาติไทย ประกอบด้วย

  กลุ่มที่ 1 บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเงื่อนไขว่าบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม

ชาติพันธุ์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันท่ีบุตรยื่นคำาขอมีสัญชาติ

ไทย และจะต้องมีทะเบียนประวัติที่ทางราชการได้จัดทำาให้ไว้แล้ว (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดให้มีการจัดทำา

ทะเบยีนประวตัชินกลุม่น้อยหรอืกลุม่ชาตพินัธุค์รัง้สดุท้ายเมือ่ปี พ.ศ. 2542 โดยจะต้องเข้ามาอยูใ่นประเทศไทยภายในวนัที ่30 

กันยายน 2542)

  กลุม่ท่ี 2 คนทีเ่กิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่ทีไ่ม่ใช่ชนกลุม่น้อยหรอืกลุม่ชาตพินัธุ์ 

โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเรียนต่อเนื่องในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ตำ่ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

แต่ถ้าจบการศกึษาจากสถาบนัในต่างประเทศ จะต้องเป็นกรณไีด้รบัทุนการศกึษาจากหน่วยงานของรฐั ส่วนเดก็นกัเรยีนนกัศึกษา

ที่ยังไม่จบปริญญาตรีแต่มีความจำาเป็นต้องได้สัญชาติไทย กรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยก่อน จึงจะขอสัญชาติไทยได้

  กลุ่มท่ี 3 เด็กนักเรียนนักศึกษาทีเ่ป็นคนไร้รากเหง้า มีเงือ่นไขว่าจะต้องเกิดและอาศยัอยูต่่อเนือ่งในประเทศไทย

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องมหีนงัสอืรบัรองความเป็นคนไร้รากเหง้าทีอ่อกให้โดยหน่วยงานในสงักัดกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจะขอสัญชาติไทยได้ 

 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบอำานาจการพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับสัญชาติสำาหรับผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย

ไปให้นายอำาเภอเป็นผู้พิจารณาแทนกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้พิจารณาแทนกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป



บุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติ

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอทองผำภูมิ  จังหวัดกำญจนบุรี

“ถูกเราท�าให้ ถ้าไม่ถูกเราไม่ท�า”

ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  ศรีวิเชียร

นายอ�าเภอทองผาภูมิ

รอ
QR Code
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 อำาเภอทองผาภูมิ ประกอบด้วย 7 ตำาบล 45 หมู่บ้าน 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับกับพื้นราบ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการท่องเท่ียว 
มีประชากรประมาณ 67,000 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
ได้แก่ เมียนมา ลาว มอญ และม้ง ซึ่งได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 สำานักทะเบียนอำาเภอทองผาภูมิ มีผู้มาใช้บริการงาน
ทะเบียนและบัตรเฉลี่ยวันละประมาณ 70 ราย และงานด้าน
สัญชาติประมาณวันละ 5 ราย การเปิดให้บริการถือปฏิบัติตาม
แนวทางของกรมการปกครองในการเปิดให้บริการนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ และจะพิจารณาว่าหากวันใด

มปีระชาชนมาตดิต่อราชการจำานวนมากกจ็ะไม่หยดุพักกลางวันโดยมเีจ้าหน้าทีส่บัเปลีย่นกนัปฏบิตังิานและกจ็ะเปิดให้บริการจนถงึ 
5 โมงเย็น สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ จะไม่ให้มีผู้มาติดต่อราชการตกค้างในแต่ละวัน
 ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำาเภอทองผาภูมิ กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติในพื้นที่ว่า “พื้นที่
อำาเภอทองผาภูมิมีลกัษณะพเิศษ คอื มบีคุคลทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยอาศยัอยูเ่ป็นจำานวนมาก ประมาณ 24,000 กว่าคน ซึง่ได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกลุ่มบุคคลที่กรมการปกครองได้ส่ังการมาเป็นลำาดับแรก เร่ิมต้ังแต่ทำาการตรวจสอบคัดกรอง
ตวับคุคลว่าบคุคลใดอยูใ่นพืน้ทีแ่ละบุคคลใดไม่อยูใ่นพืน้ที ่แล้วจดัทำาแผนแจ้งไปยงักำานนั ผูใ้หญ่บ้าน กำาหนดเป็นปฏทินิปฏิบัตงิาน
ว่าหมู่บ้านใดจะต้องเข้ามาติดต่ออำาเภอวันใด เวลาใด ทำาให้มีการเตรียมการล่วงหน้า เมื่อประชาชนกลุ่มที่นัดหมายเดินทางมาถึง
อำาเภอก็จะสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบ เกิดความเป็นธรรม”
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 “การทำางานของสำานักทะเบียนอำาเภอจะต้องสร้างทมีงานให้เกดิขึน้ คำาว่า
“ทีมงาน” ก็คือ ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน มีความเสียสละ และที่สำาคัญที่สุดคือ ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และทุ่มเทกายใจเพื่อให้บริการทั้งกับพี่น้องประชาชนทั่วไปและที่ไม่มีสัญชาติไทย 
 การปฏบิตังิานถือตามนโยบายว่า “ถูกเราทำาให้ ถ้าไม่ถกูเราไม่ทำา” ปัจจยั
แห่งความสำาเร็จคือ ทีมงานตั้งแต่ปลัดอำาเภอไปจนถึงลูกจ้างจะต้องเข้าใจตรงกัน
ในเป้าหมายสดุท้ายว่า จะทำาอย่างไร เมือ่ประชาชนมาติดต่อโดยมเีอกสารหลกัฐาน
ครบถ้วน เราจะให้บริการประชาชนด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ กถ็อืว่าได้สร้างทมีงานของสำานกัทะเบยีนอำาเภอทัง้ 11 คน ได้ประสบ
ความสำาเร็จ ทุกคนมีความเข้าใจในนโยบายและมีความตั้งใจม่ันที่จะดำาเนินการ
ในเรื่องเหล่านี้ และปัจจัยแห่งความสำาเร็จอีกประการหน่ึงคือ การดึงภาคเอกชน
และองค์กรสทิธมินษุยชนเข้าร่วมในการปฏบิตังิานและตรวจสอบการทำางานของเรา
จึงทำาให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
 การจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำาตัวประชาชนแก่ผู ้ได้รับ
สัญชาติไทย จำานวน 304 คน เป็นการจัดพิธีครั้งที่ 4 ซึ่งใช้ระยะเวลาดำาเนินงาน
ตามระเบียบกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่ระดับสำานักทะเบียนอำาเภอแล้ว
ส่งเรือ่งให้จังหวดัพิจารณาดำาเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องและส่งให้สำานกัทะเบยีนกลาง
กำาหนดเลขประจำาตัว 13 หลัก ก็ถือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังหมดเข้าใจนโยบาย
ของนายอำาเภอและทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ
กรมการปกครอง”

 นายอนนัต์ นาคนยิม ปลดัจังหวดักาญจนบรุ ีเป็นประธานในพธิปีฏญิาณตนและมอบบตัรประจำาตวัประชาชนแก่ผูไ้ด้รบั
สัญชาติไทยตามโครงการกำาหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ในพื้นที่อำาเภอทองผาภูมิ จำานวน 304 คน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

สถิติผลการดำาเนินงานตามโครงการกำาหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ จำานวน 1,270 คน

ที่ การให้บริการ จำานวน

1. เพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยการพิจารณาอนุมัติของนายอำาเภอ 32

2. ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 216

3. ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 990

4. จัดทำาทะเบียนประวัติตามมาตรา 38 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 32



การอ�านวยความสะดวกในการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน กรณีต่างท้องที่

 กรมการปกครอง ได้รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของประชาชนในการจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) กรณพีนกังานเจ้าหน้าท่ีบางแห่งปฏเิสธหรือไม่อำานวยความสะดวกในการจัดทำาบตัรประจำาตัวประชาชน
ให้แก่บุคคลต่างท้องที่ เช่น อ้างว่าให้ประชาชนกลับไปใช้บริการ ณ สำานักทะเบียน ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือให้
ไปรับบริการ ณ สำานักทะเบียนใกล้เคียง หรือในช่วงเวลาเช้าให้บริการเฉพาะคนในพื้นที่ ตอนบ่ายจึงจะให้บริการบุคคล
ต่างท้องที ่หรอืต้องย้ายชือ่เข้าทะเบยีนบ้านในพืน้ทีก่่อน เป็นต้น ซ่ึงการกระทำาดังกล่าวมมีลูท่ีสามารถกล่าวหาว่า กระทำา
ผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และอาจเข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า 
 1. การขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน ผู้ขอมีบัตรที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำาตัว
ประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สามารถยื่นคำาขอ ณ ที่ว่าการอำาเภอ สำานักงานเขต สำานักงานเทศบาล
ทีป่ฏบัิตงิานบตัรประจำาตวัประชาชน หรอืศาลาว่าการเมอืงพทัยา ฯลฯ แห่งหนึง่แห่งใดกไ็ด้ ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่18
(พ.ศ. 2542) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 2. การปฏิเสธการให้บริการจัดทำาบัตรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการไม่อำานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพราะเหตุเป็นบุคคลต่างท้องที่ ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำา
บตัรประจำาตวัประชาชน พ.ศ. 2554 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0309.2/ว 20 ลงวนัที ่6 พฤษภาคม 
2552 ซึง่พฤตกิารณ์ดงักล่าว มมีลูท่ีควรถูกกล่าวหาว่า กระทำาผดิวนัิยฐานไม่ปฏบิติัหน้าทีร่าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตร ีนโยบายของรฐับาล และฐานไม่ปฏบิติัหน้าทีร่าชการให้เกดิผลดี
หรอืความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอตุสาหะ เอาใจใส่ และฐานไม่ปฏบิตัติามคำาสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซึง่สัง่ในหน้าท่ี
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยขดัขนืหรอืหลกีเลีย่งตามมาตรา 82 (2) (3) (4) 
ทำาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำาผิดวินัยตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 ดงัน้ัน เพือ่ให้การปฏบัิตใินการจดัทำาบัตรประจำาตวัประชาชนเป็นไปโดยถกูต้องตามกฎหมายในแนวทางเดียวกัน 
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงขอให้อำาเภอ สำานักงานเขต 
เทศบาลที่ปฏิบัติงานบัตรประจำาตัวประชาชน และเมืองพัทยา ให้ถือปฏิบัติดังนี้
 1. ให้นายอำาเภอ ผูอ้ำานวยการเขต ปลดัเทศบาล และหวัหน้าสำานกัปลดัเมอืงพทัยา ซึง่มหีน้าท่ีกำากบัดแูลการจดัทำา
บัตรและควบคุมระบบการออกบัตรประจำาตัวประชาชน ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัว
ประชาชน พ.ศ. 2554 สั่งกำาชับและติดตามตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ปฏิเสธการรับคำาขอมีบัตรของผู้มีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำาหนดให้ต้องมีบัตรในทุกกรณี ไม่ว่า
ผู้ขอจะมีภูมิลำาเนาตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันมิให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชากระทำาผิดวินัยตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และเพื่อมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีจิตมุ่งบริการ 
(Service Mind)

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน
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การให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

 2. ให้อำาเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในกรณีการขอรับบริการจัดทำา
บตัรประจำาตวัประชาชนหากถูกเจ้าหน้าทีป่ฏเิสธการให้บรกิารโดยไม่มเีหตอุนัสมควรหรือเพราะเหตเุป็นบคุคลต่างท้องที่ 
หรือปฏิเสธและปัดภาระความรับผิดชอบให้พ้นจากตนเอง โดยมิได้ดำาเนินการแก้ปัญหาใด ๆ  ให้กับประชาชน สามารถ
ร้องเรยีนร้องทกุข์ได้ทีศ่นูย์ดำารงธรรมอำาเภอหรอืศนูย์ดำารงธรรมจงัหวดั เพือ่แจ้งผูบ้งัคบับญัชาให้ดำาเนนิการตามอำานาจ
หน้าที่
 3. กรณีอำาเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในกรณีปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร หรือเพราะเหตเุป็นบุคคลตา่งทอ้งที่ หรอืกรณอีืน่ใด เมือ่สอบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วปรากฏว่า เจ้าหน้าที่
หรอืพนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืผูบ้งัคบับญัชาไม่ปฏบิติัตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ ให้ดำาเนนิการพิจารณาลงโทษ
ทางวนิยัฐานบกพร่องต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังผู้บงัคบับญัชาในระดับเหนอืข้ึนไปด้วยต้องถกู
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี

ที่มา : กลุ่มงานหลักฐานการทำาบัตร ส่วนบัตรประจำาตัวประชาชน โทร./โทรสาร 0-2791-7667

(อ้างอิงหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0309.2/ว 18724 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561)
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1. การขอมีบัตรกรณีใดไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 ก. ขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือถูกทำาลาย
 ข. ขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรชำารุดในสาระสำาคัญ
 ค. ขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุ
 ง. ขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว
    และชื่อสกุล
 จ. ขอเปลี่ยนบัตรกรณีย้ายที่อยู่
2. บัตรมี 3 ชนิด ข้อใดไม่ถูกต้อง
 ก. บัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 ข. บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 ค. บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ 
 ง. บตัรทีอ่อกด้วยระบบคอมพวิเตอร์แบบอเนกประสงค์ 
 จ. ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง
3. บตัรทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีเ่รยีกคนืจากผูข้อกรณหีมดอายุ 
เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล หรือชื่อตัวและช่ือสกุล เปลี่ยนที่อยู่ 
ชำารุดในสาระสำาคัญ จะต้องดำาเนินการอย่างไร 
 ก. คืนในระบบ เจาะรูที่บัตร ส่งคืนศูนย์ฯ สาขาจังหวัด
 ข. คืนในระบบ เจาะรูที่หน่วยความจำา (Chip) ต่อหน้า
     ผู้ขอมีบัตร กากบาทที่รูป ส่งคืนศูนย์ฯ สาขาจังหวัด
 ค. คืนในระบบ เจาะรูที่หน่วยความจำา (Chip) ต่อหน้า
        ผูข้อมบีตัร กากบาททีร่ปู เกบ็รกัษาไว้ 1 ปี ตามระเบียบ
 ง. ไม่ต้องคืนในระบบ เจาะรูที่บัตร เก็บรักษาไว้ 1 ปี
       ตามระเบียบ 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก
4. ผู้ซึ่งต้องมีบัตรให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 
60 วัน นับแต่ ... ข้อใดไม่ถูกต้อง
 ก. วันที่ได้สัญชาติไทย สำาหรับผู ้ไม่ได้สัญชาติไทย
       โดยการเกิด หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมาย
       ว่าด้วยสัญชาติ
 ข. วนัทีน่ายทะเบียนเพ่ิมชือ่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
       ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 ค. วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น
 ง. วันที่มีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์
 จ. ข้อ ค. และ ง. ไม่ถูกต้อง 

5. บุคคลยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำาตัวประชาชน ข้อใด
ไม่ถูกต้อง 
 ก. ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้
 ข. ข้าราชการ 
 ค. ผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 ง. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป 
 จ. ข้อ ก. และ ข. ไม่ถูกต้อง 
6. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ผู้ใดปลอมบัตรต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึง
        สิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
        หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 ข. ผู้ใดยอมให้ผู้อื่นนำาบัตรของตนไปใช้ในทางทุจริต
     ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่สามเดือนถึงสามปี หรือ
           ปรับต้ังแต่ห้าพนับาทถงึหกหมืน่บาท หรอืทัง้จำาท้ังปรับ
 ค.   ผูใ้ดนำาบตัรของผูอ้ืน่ไปใช้แสดงว่าตนเองเป็นเจ้าของบตัร
   ต้องระวางโทษจำาคกุตัง้แต่หกเดอืนถงึห้าปีและปรบั
      ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
 ง.  ผู้ใดเอาไปเสียหรือยึดไว้ซึ่งบัตรของผู้อื่นเพื่อประโยชน์
     สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษ
     จำาคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 จ. ผู้ใดยื่นคำาขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทย ด้วยการ
     แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
     ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่
     หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
        หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและสัญชำติ



สถานที่ติดต่อ  : เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำาบลหนองดินแดง อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3427-5052, 0-3427-4012

13

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

ฉบับเดือน กันยายน 2561

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 7 ( จังหวัดนครปฐม )

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 รับผิดชอบกำากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาคสาขาจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย สาขาจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 นายสมเกียรติ อุดมเรณู กล่าวว่า “ภารกิจหลักของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและสาขาจังหวัด
คือการสนับสนุนให้สำานักทะเบียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 งาน คือ งานช่วยอำานวยการและสนับสนุนสำานักทะเบียน มีหน้าที่ด้านธุรการและ
การบรหิารงานบคุคลซึง่มข้ีาราชการท้ังหมด 39 คน โดยปฏิบัตหิน้าท่ีท่ีศูนย์บริหารการทะเบยีนภาค 7 จำานวน 11 คน
ส่วนที่เหลือก็ปฏิบัติหน้าที่ที่สาขาจังหวัดต่างๆ จำานวน 8 แห่ง และงานเทคโนโลยีและระบบข้อมูลการทะเบียน 
มีหน้าท่ีด้านการดูแลวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การซ่อมบำารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
การประสานแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องของระบบโปรแกรมงานทะเบยีนและสะท้อนปัญหาให้สำานกับรหิารการทะเบยีน
ทราบเพื่อดำาเนินการ
 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและสาขาจังหวัดถือเป็นผู้ทำางานเบ้ืองหลัง ความสำาเร็จในการให้บริการ
ประชาชนอยู่ที่สำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียนท้องถิ่นทุกๆ แห่ง เราจึงต้องทำางานในส่วนท่ีรับผิดชอบ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้วยังมีภารกิจตามนโยบาย เช่น การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาต ิในศูนย์ OSS ซึง่ในพืน้ทีม่แีรงงานต่างด้าวเป็นจำานวนมากจงึต้องหมุนเวยีนคนลงไปช่วย
ปฏิบัติงาน รวมถึงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในกรณีต่างๆ เป็นต้น”

นายสมเกียรติ  อุดมเรณู
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7
(19 กรกฎาคม 2547 - 30 กันยายน 2561)
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม กรณีมีประชาชนยื่นคำาร้องขอแก้ไขรายการคำานำาหน้านามของบิดาเป็นยศทางทหารในทะเบียนบ้าน 
กรณีนี้สำานักทะเบียนดำาเนินการอย่างไร

 ตอบ กรณีนี้ได้มีหนังสือสำานักทะเบียนกลางที่ มท 0309.1/2576 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง หารือ
แนวทางปฏิบัติการลงรายการบิดาผู้ให้กำาเนิดในทะเบียนบ้าน โดยสำานักทะเบียนกลางพิจารณาเห็นว่า ตามระเบียบ
สำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 ได้กำาหนดเกี่ยวกับแบบพิมพ์
การทะเบียนราษฎรไว้ในข้อ 13 ความว่า “แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้” 
โดยแบบพิมพ์ทะเบียนบ้านตามระเบียบนี้กำาหนดหัวข้อไว้ให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกรายการเก่ียวกับบิดามารดาว่าบิดามารดา
ผูใ้ห้กำาเนดิชือ่... และมารดาผูใ้ห้กำาเนดิชือ่... และไม่ได้กำาหนดให้ระบคุำานำาหน้านามเนือ่งจากเมือ่รายการในทะเบยีนบ้าน
ระบุว่าผู ้ใดเป็นบิดาหรือมารดาก็ย่อมทราบได้ว่าบุคคลนั้นเป็นหญิงหรือชายโดยไม่อาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้

จึงไม่จำาเป็นต้องลงรายการคำานำาหน้านามว่า นาย นางหรือนางสาวและช่ือสกุลของบิดามารดาอีก ส่วนคำานำาหน้านาม
ที่เป็นชั้นยศ หรือบรรดาศักดิ์นั้น หากเจ้าของรายการมีความประสงค์ที่จะให้ลงรายการก็ชอบที่จะดำาเนินการได้ ดังนั้น
ในกรณทีีมี่การยืน่คำาร้องขอแก้ไขคำานำาหน้านามในรายการชือ่บดิาดงักล่าวข้างต้น ผูร้้องสามารถยืน่คำาร้องขอแก้ไขรายการ
ในทะเบยีนบ้านให้ถูกต้องตามข้อเท็จจรงิ โดยถือปฏิบตัติามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัทำาทะเบยีนราษฎร 
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 115 (1) และ (2) สำาหรับการแก้ไขรายการดังกล่าว
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้โปรแกรม ท.ร.97 ในการแก้ไขรายการชื่อบิดาโดยอนุโลม

	 ถาม กรณีฝ่ายชายถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำาเป็นเวลาปีเศษ ประสงค์จะจดทะเบียนหย่ากับฝ่ายหญิง โดยเขียน
คำาร้องให้ฝ่ายหญิงไปยื่นต่อนายทะเบียนที่ฝ่ายหญิงมีภูมิลำาเนาอยู่ กรณีนี้สามารถดำาเนินการได้หรือไม่

 ตอบ กรณีดังกล่าว สำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้มีหนังสือท่ี มท 0313/2276 ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2521 เรื่องการจดทะเบียนหย่า โดยในการจดทะเบียนหย่านั้น สามีและภรรยาจะต้องไปร้องขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบยีนแห่งหนึง่แห่งใดกไ็ด้ โดยนำาหนงัสอืสญัญาการหย่าซึง่มพียานลงลายมอืชือ่อย่างน้อยสองคนไปแสดงตาม
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 มาตรา 18 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจ
ชำาระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 1515 ดังนั้น ฝ่ายชายถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำาซึ่งไม่อาจที่จะไปร้องขอจดทะเบียน
การหย่าได้ นายทะเบยีนจงึรบัจดทะเบยีนให้ไม่ได้ เว้นแต่ฝ่ายชายจะได้ขออนญุาตต่อผูบ้ญัชาการเรือนจำาทีค่วบคมุตวัไว้ 
เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาอนุญาตแล้วจึงไปดำาเนินการร้องขอจดทะเบียนการหย่าได้ สำาหรับการจดทะเบียนการหย่านอก
สำานักทะเบียนนั้นไม่อาจทำาได้ เพราะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบการระบุไว้ให้กระทำาได้



เฉลยคำาตอบคอลัมน์ลับสมองกับคำาถามงานทะเบียนและสัญชาติ (หน้าที่ 12) /ข้อ 1 ค. /ข้อ 2 ค. /ข้อ 3 ค. /ข้อ 4 ง. /ข้อ 5 ข. /ข้อ 6 ก.
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	 ถาม กรณบุีคคลอ้างว่าได้รบัแต่งตัง้จากผูม้ส่ีวนได้เสยีให้มาขอตรวจค้นและขอคดัรบัรองสำาเนาทะเบยีนสมรส
ของคู่กรณีฝ่ายตรงข้าม ในกรณีนี้นายทะเบียนจะยึดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาความหมายของคำาว่า
“ผู้มีส่วนได้เสีย” ว่าจะให้หมายถึงใคร มีขอบเขตแค่ไหน เพื่อป้องกันมิให้ถูกโต้แย้งหรือฟ้องร้องจากผู้เสียหาย

 ตอบ กรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0302/ว 1222 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2535 เรือ่ง การตรวจค้นและรบัรองสำาเนาทะเบียนครอบครัว โดยประเดน็ปัญหาดงักล่าวกระทรวงมหาดไทยยกขึน้หารอื
กับคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
  1. ชายหญงิทีเ่ป็นคูร่กัชอบพอกนัยงัไม่พอทีจ่ะฟังได้ว่าเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี เว้นแต่จะมข้ีอเทจ็จรงิปรากฏ
ชัดเจนว่ากำาลงัจะมนีติสัิมพนัธ์ในทางครอบครวัต่อกนั จงึอาจถอืได้ว่าเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัิ
จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ได้
  2. สำาหรับชายหญิงท่ีเป็นคู่หมั้นกันนั้น เห็นว่าคู่หมั้นฝ่ายหนึ่งย่อมขอดูหรือขอคัดสำาเนาทะเบียน
ครอบครัวของอีกฝ่ายหน่ึงได้ เพราะบุคคลดังกล่าวนั้น เป็นผู้มีนิติสัมพันธ์กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยครอบครัว

  3. ทนายความที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีส่วนได้เสียให้มาขอตรวจค้นและรับรองสำาเนาทะเบียนครอบครัว

ของคูก่รณฝ่ีายตรงข้ามน้ัน เห็นว่าทนายความผูไ้ด้รบัมอบอำานาจตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพ่ง
ให้ดำาเนินคดีแทนคู่ความย่อมมีฐานะในการดำาเนินคดีเช่นเดียวกับคู่ความ ดังนั้น หากหลักฐานทางทะเบียนท่ีขอดูหรือ
ขอคัดสำาเนานั้นเป็นหลักฐานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในทางคดีของคู่ความ ทนายความผู้ได้รับมอบอำานาจย่อมขอใช้สิทธิแทน
คู่ความในการขอดูหรือคัดสำาเนารายการในทางทะเบียนครอบครัวที่ต้องการได้
  อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 4 มาตรา 17 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
ได้กำาหนด “สถานะการสมรส” เป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” ซึ่งต้องถือเป็นความลับห้ามมิให้ผู้ใด

เปิดเผยเว้นแต่เป็นการเปิดเผยแก่บคุคลซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีขอทราบสถานภาพทางครอบครวัของผูท่ี้ตนจะมีนติิสมัพนัธ์ด้วย



กรมการปกครองจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 กรมการปกครอง โดยสำนักบริหารการทะเบียน จัดหนวยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ใหบริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนใหกับผูขอรับบริการในงานสัมมนาทางวิชาการ “2 ทศวรรษแหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการฯ สรางความโปรงใส
สูประชารัฐ” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสดังกลาว
นายอำนาจ โพธิ์สอาด ผูอำนวยการสวนบัตรประจำตัวประชาชน ใหการตอนรับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาส
เยี่ยมชมหนวยบริการและมอบบัตรประจำตัวประชาชนใหกับผูใชบริการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล

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
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