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

ฉบับเดือน ตุลาคม 2561

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

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

กองบรรณาธิการ ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง, สุชาติ บุญสิทธิ์, ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายจัดทำา สมส่ง ขวานทอง, ศุภเชษฐ แสนยางนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง สุรพล ศุยะสุนานนท์, สิตานัน บุณโยดม์, มีชัย จุลภักดิ์

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ฉบับเดือน ตุลาคม 2561

คำ�นำ�

 การอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการภาครัฐถือเป็น
ประเดน็ส�าคญัของการพฒันาระบบราชการเพือ่ประชาชนซึง่มสี�านกังาน ก.พ.ร. เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอ�านวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรยีกส�าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จาก
ประชาชน) ตามทีส่�านกังาน ก.พ.ร. เสนอ ซึง่หนึง่ในเรือ่งส�าคญัทีจ่ะท�าให้มาตรการดังกล่าว
ส�าเร็จผลเป็นรูปธรรมก็คือการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเอกสารราชการ
ทีห่น่วยงานต่างๆ ออกให้แก่ประชาชนเข้าด้วยกนัผ่านระบบเชือ่มโยงฐานข้อมลูประชาชนกลาง
(Linkage Center) ทีก่รมการปกครองได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการเพือ่น�าไปสูก่ารยกเลกิ
ใช้ส�าเนาเอกสาร (สามารถเรียกดูข้อมูลเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน) และรองรับ
การใช้บตัรประจ�าตวัประชาชนใบเดยีวในการตดิต่อราชการ (เป็นกญุแจแสดงยนืยนัตวัตน)
รวมท้ังเรื่องการปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีก�าหนดให้มีการเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ

จากผู้ขอรับบริการตามกระบวนงานที่ก�าหนดไว้ในคู่มือประชาชนที่จัดท�าขึ้นตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเอกสารบางอย่างก�าหนดไว้ตั้งแต่ก่อนยุคการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ และปัจจุบันเมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องเรียกขอจากประชาชนอีกต่อไป
 กรมการปกครอง โดยส�านกับริหารการทะเบยีน ได้มกีารจดัท�าระเบียบรองรบัการปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าทีใ่นการไม่เรียก
ส�าเนาเอกสารจากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ครอบคลุมงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ�าตัวประชาชน งานทะเบียน
ครอบครัว และงานทะเบียนชื่อบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความ
ส�าเรจ็ของมาตรการดงักล่าวกค็อืการน�าไปสูก่ารปฏบิตัโิดยเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารงานทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชนทัว่ประเทศ
จึงขอเป็นก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในห้วงของการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้

 นายวีนัส สีสุข ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในต�าแหน่ง
เจ้าพนกังานธรุการปฏบัิตงิาน จ�านวน 10 ราย เม่ือวนัจนัทร์ที ่1 ตลุาคม 2561 ณ ห้องประชมุบวัแก้ว ชัน้ 2 อาคารกรมการปกครอง
(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวีนัส สีสุข
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ
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ฉบับเดือน ตุลาคม 2561

มาตรการอำานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำาเนาเอกสารทีท่างราชการออกให้จากประชาชน)
 ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรือ่ง การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการประกอบธรุกจิ ลงวนัที ่4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ก�าหนดมาตรการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป
เกี่ยวกับการไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนผู้รับบริการ

 เพือ่เร่งรดัการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัให้เป็นไปตามค�าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวซ่ึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
จึงต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรัฐและช่วยให้การบริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐทกุหน่วยงาน
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะท�าให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
(Better Life) ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอเรื่อง มาตรการอ�านวยความ
สะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส�าเนาเอกสารทีท่างราชการ
ออกให้จากประชาชน) ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมต ิเมือ่วนัท่ี
2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยก�าหนดเป็น
มาตรการระยะสัน้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็และพร้อมให้บรกิารประชาชนได้
ภายในวนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป มาตรการระยะกลาง (ภายในปี
พ.ศ. 2562) และมาตรการระยะยาว (ภายในปี พ.ศ. 2563)

 การด�าเนนิการตามมติคณะรฐัมนตรดัีงกล่าว ก�าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง : 
ส�านกัทะเบยีนกลาง) ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ให้แล้วเสรจ็ครบถ้วนโดยเรว็
เพือ่ให้สามารถใช้เลขประจ�าตัวประชาชนของผู้มาขอรับบริการในการเข้าถงึ
เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบการอนุมัติ 
อนุญาต การออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง รับแจ้ง การช�าระ
ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ต่อไป

จำานวนกระบวนงานบริการตามคู่มือบริการประชาชน

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ กรม/รัฐวิสาหกิจ จำานวน

1. ส�านักงานปลัดกระทรวง 6

2. กรมการปกครอง 265

3. กรมที่ดิน 80

4. กรมการพัฒนาชุมชน 3

5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 24

6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

7. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 30

8. การประปานครหลวง 55

9. การประปาส่วนภูมิภาค 16

10. การไฟฟ้านครหลวง 15

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4

12. องค์การตลาด 1

รวม 500

กระบวนงานบริการประชาชนของกรมการปกครอง

ที่ หน่วยงาน จำานวน

1. ส�านักการสอบสวนและนิติการ 108

2. ส�านักกิจการความมั่นคงภายใน 11

3. ส�านักบริหารการทะเบียน 145

4. ส�านักบริหารการปกครองท้องที่ 1

รวม 265

 นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธิบดกีรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบยีน
และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นประธานการประชมุผูแ้ทนส่วนราชการและ
หน่วยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การลดส�าเนา การ
ไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน (ใช้บัตรประจ�าตัว
ประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการ) โดยอ้างอิงจากคู่มือส�าหรับ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคาร
ด�ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 17 บัญญัติว่า “ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก�าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ
ด�าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ�านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด�าเนินการ
ให้หน่วยงานทีอ่อกเอกสารเช่นว่านัน้ ส่งข้อมลูหรอืส�าเนาเอกสารดงักล่าวมาเพือ่ประกอบการพจิารณาหรือด�าเนนิการ ในกรณทีีผู้่มอี�านาจ
ดังกล่าวประสงค์ได้ส�าเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มี
อ�านาจนัน้เป็นผูจ้ดัท�าส�าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพือ่ประโยชน์แห่งการนีห้้ามมิให้มกีารเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท�าส�าเนาดงักล่าว
จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้งหรือผู้แจ้ง”
 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว 2876 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 แจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด สั่งก�าชับผู้อ�านวยการเขต นายอ�าเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา นายทะเบียนท้องที่ นายทะเบียน
อ�าเภอ นายทะเบยีนท้องถิน่ นายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง ผูช่้วยนายทะเบยีน และต�าแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีร่บัผดิชอบงานบรกิารประชาชน
ในภารกิจของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 และแนวทางปฏิบัติท่ีก�าหนดตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด มิให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนค�าส่ังหรือ
ถ่วงเวลาในการบริการประชาชนให้ล่าช้าออกไปเป็นอันขาด
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
ส�าเนาเอกสารทีท่างราชการออกให้จากประชาชน) ตามทีส่�านกังาน ก.พ.ร. เสนอ เพ่ือเร่งรดัการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัให้เป็นไป
ตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 โดยก�าหนดเป็นมาตรการระยะส้ัน มาตรการระยะกลาง
และมาตรการระยะยาว โดยสาระส�าคัญส่วนหน่ึงของมาตรการระยะสั้นซึ่งให้เร่งรัดการด�าเนินการให้แล้วเสร็จและพร้อมให้บริการ
ประชาชนได้ภายในวนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 ก�าหนดว่า ในการร่างกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และประกาศต่างๆ ให้ถอืเป็นหลกัว่า
ห้ามมิให้ก�าหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนอีกต่อไป
 กรมการปกครอง โดยส�านักบริหารการทะเบียน ได้จัดท�าระเบียบรองรับการปฏิบัติงานเพื่ออ�านวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการ และการเรียกหลักฐานเอกสารในการติดต่อขอรับบริการ
งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน ดังนี้

 1. ระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัทำาทะเบียนราษฎร (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2561 (มผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที ่19 ตุลาคม 

2561 เป็นต้นไป) มีสาระส�าคัญดังนี้

 ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

 “ข้อ 4/1 การเรียกหลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนในการรับแจ้ง จดบันทึก หรือด�าเนินการใดๆ 

เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นต้นฉบับ ใบส�าคัญ หรือส�าเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องหรือนายทะเบียน

ตรวจสอบเอกสารนัน้จากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางในระบบคอมพวิเตอร์ แทนการเรยีกหลกัฐานเอกสารจากผูย้ืน่ค�าร้อง เว้นแต่กรณท่ีีจะต้อง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ หรือจ�าหน่ายรายการ หรือบันทึกข้อความเพิ่มเติมในเอกสารที่เป็นต้นฉบับที่อยู่ในความครอบครองของตน

ให้เรียกเอกสารนั้นเพื่อด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือจ�าหน่ายรายการ หรือบันทึกข้อความเพิ่มเติมได้ 

 กรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าตรวจไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานเอกสารนั้นจัดท�าขึ้นโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีไม่ได้

เชื่อมโยงฐานข้อมูลเอกสารกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ให้แจ้งผู้ย่ืนค�าร้องทราบโดยทันทีแล้วท�าหนังสือสอบถามไปที่ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้นเพื่อคัดข้อมูลหรือจัดท�าส�าเนาเอกสารส่งกลับมาให้นายทะเบียนภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ดังกล่าว โดยไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ยื่นค�าร้อง เว้นแต่ผู้ยื่นค�าร้องได้แสดงความประสงค์ที่จะน�าหลักฐานเอกสารที่เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องหรือ

นายทะเบียนขอตรวจหรือคัดส�าเนาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมามอบให้แทนการท�าหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยัง

ส่วนราชการน้ันๆ ก็ให้ด�าเนินการได้ตามความประสงค์โดยให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกไว้ในค�าร้องแล้วให้ผู้ย่ืนค�าร้องลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และ

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการด�าเนินการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องแจ้งผู้ยื่นค�าร้องให้มาด�าเนินการโดยเร็ว”

การอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
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 2. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่

1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) มีสาระส�าคัญดังนี้

 ข้อ 5 การเรยีกตรวจเอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาในการขอมบีตัร ขอมบีตัรใหม่หรือขอเปลีย่นบตัร ตามทีก่�าหนด

ไว้ในระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน พ.ศ. 2554 ให้เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจจากข้อมลู

ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าวจาก

ผู้ขอมีบัตร เว้นแต่กรณีท่ีไม่สามารถตรวจจากฐานข้อมูลได้และมีความจ�าเป็นต้องมีเอกสารดังกล่าวประกอบการพิจารณา ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่แจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส�าเนาเอกสารดังกล่าวให้โดยเร็ว แต่ถ้าผู้ขอมีบัตร

มีความประสงค์จะน�าเอกสารหลักฐานนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ก็ให้ด�าเนินการได้ตามความสมัครใจ

 3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครวั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 (มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่19 ตลุาคม 

2561 เป็นต้นไป) มีสาระส�าคัญดังนี้

 ข้อ 4 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นข้อ 8/1 และข้อ 8/2 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครวั พ.ศ. 2541

 “ข้อ 8/1 การเรียกหลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนครอบครัว หรืออนุญาต

ให้บันทึกข้อความในเอกสารเก่ียวกับทะเบียนครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นต้นฉบับ ใบส�าคัญ หรือส�าเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับค�าร้องหรือนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเอกสารนั้นจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในระบบคอมพิวเตอร์ แทนการเรียกหลักฐาน

เอกสารจากผู้ยื่นค�าร้อง เว้นแต่กรณีที่ผู้ยื่นค�าร้องต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ หรือจ�าหน่ายรายการ หรือบันทึกข้อความเพิ่มเติม

ในเอกสารท่ีเป็นต้นฉบบัทีอ่ยูใ่นความครอบครองของตน ให้เรยีกเอกสารนัน้เพือ่ด�าเนนิการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรอืจ�าหน่ายรายการ หรอื

บันทึกข้อความเพิ่มเติมได้

 กรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าตรวจไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานเอกสารนั้นจัดท�าขึ้นโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีไม่ได้

เชื่อมโยงฐานข้อมูลเอกสารกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ให้แจ้งผู้ย่ืนค�าร้องทราบโดยทันทีแล้วท�าหนังสือสอบถามไปที่ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้นเพื่อคัดข้อมูลหรือจัดท�าส�าเนาเอกสารส่งกลับมาให้นายทะเบียนภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ดังกล่าว โดยไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ยื่นค�าร้อง เว้นแต่ผู้ยื่นค�าร้องได้แสดงความประสงค์ที่จะน�าหลักฐานเอกสารที่เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องหรือ

นายทะเบียนขอตรวจหรือคัดส�าเนาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมามอบให้แทนการท�าหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยัง

ส่วนราชการน้ันๆ ก็ให้ด�าเนินการได้ตามความประสงค์โดยให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกไว้ในค�าร้องแล้วให้ผู้ย่ืนค�าร้องลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และ

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการด�าเนินการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องแจ้งผู้ยื่นค�าร้องให้มาด�าเนินการโดยเร็ว”

 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 

2561 เป็นต้นไป) มีสาระส�าคัญดังนี้

 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 ข้อ 4/2 และข้อ 4/3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551

 “ข้อ 4/2 การเรยีกหลกัฐานเอกสารเพือ่ประกอบการพจิารณาของนายทะเบยีนท้องทีใ่นการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ไม่ว่าจะเป็น

เอกสารท่ีเป็นต้นฉบับ ใบส�าคัญ หรือส�าเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าขอหรือนายทะเบียนท้องท่ีตรวจสอบหลักฐานเอกสารนั้นจาก

ฐานข้อมลูทะเบยีนกลางในระบบคอมพวิเตอร์ แทนการเรยีกหลกัฐานเอกสารจากผูย้ืน่ค�าขอ เว้นแต่กรณทีีผู่ย้ืน่ค�าขอต้องแก้ไขเปลีย่นแปลง

รายการ หรือจ�าหน่ายรายการ หรือบันทึกข้อความเพิ่มเติมในเอกสารที่เป็นต้นฉบับที่อยู่ในความครอบครองของตน ให้เรียกเอกสารนั้น

เพื่อด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือจ�าหน่ายรายการ หรือบันทึกข้อความเพิ่มเติมได้

 กรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าตรวจไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานเอกสารนั้นจัดท�าขึ้นโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีไม่ได้

เชื่อมโยงฐานข้อมูลเอกสารกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบโดยทันทีแล้วท�าหนังสือสอบถามไปที่ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้นเพื่อคัดข้อมูลหรือจัดท�าส�าเนาเอกสารส่งกลับมาให้นายทะเบียนท้องที่ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งดงักล่าว โดยไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ยืน่ค�าขอ เว้นแต่ผูย้ืน่ค�าขอได้แสดงความประสงค์ทีจ่ะน�าหลกัฐานเอกสารทีเ่จ้าหน้าทีผู่ร้บัค�าขอหรอื

นายทะเบยีนท้องทีข่อตรวจหรอืคดัส�าเนาจากส่วนราชการหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัมามอบให้แทนการท�าหนงัสือแจ้งขอความร่วมมอืไปยงั

ส่วนราชการนั้นๆ ก็ให้ด�าเนินการได้ตามความประสงค์โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในค�าขอแล้วให้ผู้ยื่นค�าขอลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อ

ได้รับหนังสือแจ้งผลการด�าเนินการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าขอแจ้งผู้ยื่นค�าขอให้มาด�าเนินการโดยเร็ว”



ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

นายอ�าเภอเมืองตราด
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และการไม่ทุจริต” และกล่าวว่า “สิ่งท่ีทุกคนภูมิใจก็คือการแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชน กรณตีวัอย่าง คณุยาย อาย ุ94 ปี ป่วยอยูโ่รงพยาบาล ขอมชีือ่
ในทะเบยีนบ้านและมบีตัรประจ�าตวัประชาชน ทีมงานอ�าเภอก็ไปถงึโรงพยาบาล
ไปถึงที่บ้าน ไปเสาะหาข้อมูล สอบสวนพยานบุคคลจนเชื่อได้ว่าคุณยายเป็น
คนสญัชาตไิทยเรากด็�าเนนิการเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้านและท�าบตัรประจ�าตวั
ประชาชนให้จนเรียบร้อย คุณยายร้องไห้ดีใจมาก และยังมีอีกหลายกรณี
ที่เราไปด�าเนินการให้จนประชาชนได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและ
ท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนเพือ่ขอรับสทิธสิวสัดกิารต่างๆ จากรัฐ ข้อมลูเหล่านี้
ได้มาจากการลงพื้นที่หมู่บ้านตามโครงการไทยนิยมย่ังยืนแล้วก็เก็บปัญหา
เหล่านี้มาด�าเนินการ เป็นความภูมิใจของทีมงานอ�าเภอเมืองตราดทุกคน”

 สำานักทะเบียนอำาเภอเมืองตราด มีผู้ปฏิบัติงานรวม 8 คน ประกอบด้วย ปลัดอ�าเภอ 2 คน และลูกจ้างเหมาบริการ 6 คน มีผู้มาใช้บริการ
เฉลี่ยประมาณวันละ 100 คน ส�านักทะเบียนเปิดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์เป็นครั้งคราว แต่ในช่วงวันหยุดเทศกาลส�าคัญจะเปิดให้บริการทุกครั้ง
ตามนโยบายข้อสั่งการของส่วนกลาง
 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำาเภอเมืองตราด ในฐานะนายทะเบียนอ�าเภอเมืองตราด กล่าวถึงการให้บริการงานทะเบียนและบัตรว่า
“ถอืหลกัง่ายๆ คอื บรกิารด้วยใจ สิทธขิองประชาชนทีม่คีณุสมบตัทิีค่วรจะได้ ต้องให้ประชาชนและต้องเรว็ บนพืน้ฐานของการไม่เรยีกรบัผลประโยชน์

 อำาเภอเมืองตราด เป็นอ�าเภอเมืองท่ีมีพื้นท่ีติดชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา การปกครองท้องที่ประกอบด้วย 4 ต�าบล 97 หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�าบล 9 แห่ง ลักษณะพื้นที่มีทั้งส่วนที่เป็นภูเขาติดประเทศเพื่อนบ้าน
และพื้นที่ติดทะเลฝั่งอ่าวไทย มีประชากร 93,721 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�าสวนผลไม้ที่มีความหลากหลาย
ตามฤดูกาล การประมง และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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ฉบับเดือน ตุลาคม 2561

 การดำาเนนิโครงการกำาหนดสถานะให้กบับุคคลไร้สญัชาต ิกล่าวว่า “อ�าเภอเมอืงตราด
ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้ ได้พยายามเร่งรัดการพิจารณา โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ถกูต้อง อาศัยกฎหมายระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเป็นหลกั หากผูข้อมคุีณสมบตัแิละมเีอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน ก็ทยอยพิจารณาเป็นรอบๆ เป็นกลุ่มๆ ไปด้วยความรอบคอบ ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้
โครงการนีส้�าเรจ็ได้กค็อื ความร่วมมือของทกุภาคส่วน ทัง้เครอืข่ายภาคประชาชนและผูน้�าท้องที่
กรณีต้องท�าประชาคมหรือจ�าเป็นต้องรับรองอะไรต่างๆ หรือแม้กระทั่งการประชุมพิจารณา
คัดกรองในระดับอ�าเภอ ก็อาศัยบุคคลเหล่านี้เพื่อจะช่วยดู ช่วยคัดกรอง ก็ได้รับความร่วมมือ
จากทุกๆ ภาคส่วนเป็นอย่างดี”
 และท่านนายอ�าเภอได้ฝากข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินโครงการ 2 เรื่อง คือ
 1. การดูแลลกูจ้างเหมาบรกิารทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับสญัชาตใิห้มคีวามมัน่คงในอาชพี
และความก้าวหน้าในการท�างาน เนือ่งจากหลายคนท�างานมานาน มทีกัษะและความเชีย่วชาญ
เกี่ยวกับงานสัญชาติที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องออกไปเมื่อได้งานที่ดีกว่า
 2. การก�าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัเจ้าหน้าทีใ่นการพจิารณาเกีย่วกบัสญัชาติ 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีเอกสารและพยานหลักฐานหลายอย่างประกอบกันซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการด�าเนินการ 

 อ�าเภอเมืองตราด บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วม
บริจาคเงนิจ�านวน 2.5 ล้านบาท ก่อสร้างท่ีท�าการกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ�าเภอเมอืงตราดที ่3 โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยท�าพธิเีปิด
อาคารเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

สถิติผลการดำาเนินงานตามโครงการกำาหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของสำานักทะเบียนอำาเภอเมืองตราด 

ที่ การให้บริการ อนุมัติจ�านวน

1. การเพิ่มชื่อและแจ้งเกิดเกินก�าหนดตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางฯ โดยการพิจารณาอนุมัติของนายอ�าเภอ 14

2. ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ยื่นค�าร้อง 28 ราย) 22

3. ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 34

4. กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (ยื่นค�าร้อง 1,592 ราย) 1,104

5. กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (รหัส 0) (ยื่นค�าร้อง 592 ราย) 300



8

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

ฉบับเดือน ตุลาคม 2561

ข่�วส�รก�รทะเบียนภูมิภ�ค

 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจ�าตัว

ประชาชนแก่ผู้ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จ�านวน 190 คน โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและ

กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดกาญจนบุรี และส�านักทะเบียนอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมออก

หน่วยให้บรกิารตามโครงการ “ส�านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิเคลือ่นท่ี” โดยมนีายอนนัต์ นาคนยิม ปลดัจงัหวดักาญจนบรุี 

ให้การต้อนรบัและน�าคณะ พลเอกวทิวสั รชตะนนัท์ และนายบรูณ์ ฐาปนดลุย์ ผูต้รวจการแผ่นดนิ เยีย่มชมหน่วยบรกิาร

งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน

วัดบ้านเก่า ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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ฉบับเดือน ตุลาคม 2561

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ชุดปฏิบัติการต�าบลจากจังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล จ�านวน 14 ชุดปฏิบัติการ

แต่ละชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย ปลัดอ�าเภอผู้รับผิดชอบประจ�าต�าบล ผู้น�าศาสนา ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าชุมชน บัณฑิตอาสา และ

อาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 70 คน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบงานทะเบียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข”

ส่วนการทะเบียนทั่วไป

 ส�านักบริหารการทะเบียน โดยส่วนการทะเบียนทั่วไป

จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียน 5

จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครอบครัวอยู ่เย็นเป็นสุข” ประจ�าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันท่ี 24 - 26 ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัด

สงขลา ในการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ จริตงาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม 

โดยมี นายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้อ�านวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป 

และคณะให้การต้อนรับ

 การฝึกอบรมมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการน้อมน�ายทุธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” มาด�าเนนิภารกจิ ในการเสรมิสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่

ประชาชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรทางศาสนา

อิสลามร่วมกับภาครฐัเป็นพลงัในการเข้าถึงประชาชน สร้างความเข้าใจ

ขจัดเงื่อนไข และสาเหตุของปัญหาที่ท�าให้เกิดความแตกแยก

พร้อมทัง้ด�าเนนิโครงการให้สอดคล้องกบัความเชือ่ ตามหลักศาสนา 

วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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แนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุ สามเณร ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค�าขอมีบัตรของพระภิกษุ สามเณร ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐานเอกสาร
ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่ก�าหนดไว้แล้ว ก็ให้จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้ต่อไป ดังนี้
 1. กรณีมีชื่อและรายการในสำาเนาทะเบียนบ้านวัด
  1.1 พระภกิษุทีไ่ด้รบัพระราชทานสมณศกัดิ ์ให้พนกังานเจ้าหน้าทีพ่จิารณาหลกัฐานหนงัสอืสทุธปิระกอบกับ
หลักฐานที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุ โดยวงเล็บชื่อตัว ชื่อสกุล ต่อท้ายสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน
  1.2 พระภิกษุที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
   (1) “พระมหา” พระภิกษุท่ีสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จนถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค
หลงัจากท่ีได้รบัพระราชทานแต่งต้ังเป็นเปรียญธรรมประจ�าปีแล้ว ผู้สอบได้เปรยีญธรรม 3 ประโยค สามารถใช้ค�าน�าหน้านามชือ่ว่า
“พระมหา” ให้พนกังานเจ้าหน้าทีพ่จิารณาหลกัฐานหนงัสอืสทุธกิบัประกาศนยีบตัรสอบเปรยีญธรรมของพระภกิษ ุโดยระบคุ�าว่า
“พระมหา” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสุกลของพระภิกษุ
   (2) “พระ” หรือ “สามเณร” ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาหนังสือสุทธิ และใช้ค�าว่า “พระ” หรือ 
“สามเณร” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุหรือสามเณร แล้วแต่กรณี
 2. กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2.1 ให้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่นะน�าพระภกิษ ุสามเณร ให้แจ้งย้ายทีอ่ยูจ่ากทะเบยีนบ้านฉบบัเจ้าบ้านเข้าทะเบยีนบ้าน
ของวัด แล้วขอแก้ไขค�าน�าหน้านาม หรือสมณศักดิ์
  2.2 ในกรณทีีแ่นะน�าตามข้อ 2.1 แล้ว แต่หากพระภกิษ ุสามเณร ยงัคงยนืยนัทีจ่ะใช้ส�าเนาทะเบยีนบ้านฉบับ
เจ้าบ้านเป็นหลักฐานในการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
   (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงสภาวะ
ไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชติหรอืคฤหัสถ์และมตมิหาเถรสมาคม ครัง้ท่ี 21/2523 ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2523 ปรบัโทษสกึมาแล้วทกุราย
   (2) หากยังยืนยันความประสงค์ดังกล่าวอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ด�าเนินการจัดท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนให้ โดยใช้ค�าน�าหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุลตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ส�าหรับการถ่ายรูป ให้ห่มจีวรตาม
สภาพของพระภิกษุสามเณร แล้วให้หมายเหตุในค�าขอมีบัตร (บ.ป.1) ว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงประกาศมหาเถรสมาคม 
เรื่อง ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงสภาวะไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2523 ลงวันที่ 
19 กนัยายน 2523 ให้พระภกิษุผูข้อมีบตัรทราบแล้ว” และให้หมายเหตไุว้ในบนัทกึเหตกุารณ์ขณะถ่ายรปูถ่ายว่า “พระภกิษุยืน่
ค�าขอมบีตัร หมายเลข...” แล้วรวบรวมเอกสารรายงานจงัหวดั และให้จังหวดัแจ้งกรมการศาสนา เพือ่เป็นการประสานการปฏบิตัิ
 3. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  3.1 หนงัสอืกรมการปกครอง ที ่มท 0309.3/ว 20022 ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2552 และหนงัสอืกรมการปกครอง
ที่ มท 0309.3/ว 1500 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2546 เรื่อง การใช้ค�าน�าหน้านามของพระภิกษุ สามเณร
  3.2 หนงัสอืกรมการปกครอง ที ่มท 0309.2/ว 7552 ลงวนัท่ี 26 มถุินายน 2550 และหนงัสอืกรมการปกครอง 
ที่ มท 0408/ว 925 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2533 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุ สามเณรขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน
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สรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการเกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

1. สถิติการให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
 ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการให้บริการทั้งหมดจ�านวน 8,752,396 ราย
แบ่งเป็นการให้บรกิารท�าบตัรในประเทศจ�านวน 8,733,413 ราย และการให้บริการท�าบัตรในต่างประเทศ (สถานทูต/สถานกงสุล)
จ�านวน 18,983 ราย

2. สถิติการให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
(เริ่มด�าเนินการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา)

3. สถิติจำานวนผู้แสดงความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อการปลูกถ่าย ณ สถานที่รับคำาขอมีบัตรทุกแห่งทั่วประเทศ 
(เริ่มด�าเนินการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา)

ที่ ห้วงระยะเวลา
จำานวนที่จัดทำาบัตร (ราย) รวม

(ราย)ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ

1. 13 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 1,636 957 1,338 3,931

2. 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 3,434 1,422 2,296 7,152

รวม 5,070 2,379 3,634 11,083

ที่ ห้วงระยะเวลา
จำานวนผู้แสดงความประสงค์บริจาค (ราย รวม

(ราย)อวัยวะ ดวงตา อวัยวะและดวงตา

1. 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 4,416 221 1,889 6,526

2. 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 3,929 154 3,397 7,480

รวม 8,345 375 5,286 14,006



ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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1. ผู้รับพินัยกรรม ตาม ปพพ. มาตรา 1603 คือ
  ก. ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย
 ข. ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม
 ค. ผู้จัดการมรดก
 ง. ผู้เขียนพินัยกรรม
 จ. พยาน
2. การท�าพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
 ก. ผูท้�าพินัยกรรมต้องผนกึพนิยักรรมนัน้ แล้วลงลายมอืชือ่
  คาบรอยผนึกนั้น
 ข. ผูท้�าพินยักรรมต้องน�าพินยักรรมทีผ่นกึนัน้ไปแสดงต่อ
  กรมการอ�าเภอ และพยานอกีอย่างน้อยสองคน และ
  ให้ถ้อยค�าต่อบุคคลท้ังหมดเหล่าน้ันว่าเป็นพนัิยกรรม
  ของตน
 ค. ถ้าพินัยกรรมนั้นผู้ท�าพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเอง
  โดยตลอด ผูท้�าพนิยักรรมจะต้องแจ้งนามผูเ้ขยีนให้ทราบ
 ง. เมือ่กรมการอ�าเภอจดถ้อยค�าของผูท้�าพนิยักรรมและ
  วนั เดือน ปี ท่ีน�าพนิยักรรมมาแสดงไว้บนซองนัน้และ
  ประทับตราต�าแหน่งแล้ว ให้กรมการอ�าเภอ ผู้ท�า
  พินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น
 จ. การขดูลบ ตก เตมิ หรอืการแก้ไขเปลีย่นแปลงอย่างอืน่
  ซึง่พนิยักรรมนัน้ย่อมไม่สมบรูณ์ เว้นแต่ผูท้�าพนิยักรรม
  จะได้ลงลายมือชื่อก�ากับไว้
3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ข้อใดถูกต้อง
 ก. กรมการอ�าเภอจะเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดไม่ได้
  ในระหว่างที่ผู้ท�าพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่
  ข. ผู ้ท�าพินัยกรรมจะเรียกให้กรมการอ�าเภอส่งมอบ
  พินัยกรรมนั้นแก่ตนในเวลาใดๆ กรมการอ�าเภอ
  จ�าต้องส่งมอบให้
 ค. ก่อนส่งมอบพินัยกรรม ให้กรมการอ�าเภอคัดส�าเนา
  พินัยกรรมไว้แล้วลงลายมือช่ือประทับตราต�าแหน่ง
  เป็นส�าคัญ

 ง. ส�าเนาพินัยกรรมนั้นจะเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดไม่ได้ 
  ในระหว่างที่ผู้ท�าพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่
 จ. ถูกทุกข้อ
4. บุคคลใดเป็นพยานในการท�าพินัยกรรมไม่ได้
 ก. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 ข. บุคคลวิกลจริต
 ค. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
 ง. บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง
 จ. ถูกทุกข้อ
5. บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดก ไม่ได้
 ก. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ข. บุคคลวิกลจริต
 ค. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
 ง. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย
 จ. ถูกทุกข้อ
6. การสละมรดก ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 ก. ท�าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
 ข. ท�าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ
 ค. ท�าแต่เพียงบางส่วน หรือท�าโดยมีเงื่อนไขไม่ได้
 ง. ท�าโดยมีเงื่อนเวลาได้
 จ. เมื่อสละมรดกแล้ว จะถอนไม่ได้
7. คนไทยอยูต่่างประเทศ และท�าพนิยักรรมในต่างประเทศ
ตามแบบซ่ึงกฎหมายของประเทศท่ีท�าพินยักรรมบญัญตัไิว้
จะมีผลตามกฎหมายไทย หรือไม่
 ก. ไม่ม ีเพราะกฎหมายต่างประเทศ ไม่สามารถน�ามาใช้
  ในประเทศไทยได้
 ข. ไม่มี เพราะกฎหมายไทย ไม่มีบทบัญญัติให้ท�าได้
 ค. ไม่มี เพราะไม่ได้ด�าเนินการโดยพนักงานกงสุลไทย
 ง. มี  เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
  มีบทบัญญัติให้ท�าได้
 จ. ถูกทุกข้อ

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและสัญชำติ



สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 159/23 หมู่ที่ 5 ตำาบลสะเดียง อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0-5672-1594, 0-5671-2842

นางสาวปราณี ศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

นายสมพงษ์ โสพรหม
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย อรุณพิทักษ์วงศ์
เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน

นายนภวุฒิ พรหมชมชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 6 สำขำจังหวัดเพชรบูรณ์

 นายนุกูล ทรัพย์ทวี หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวว่า มีผู้ปฏิบัติงานเป็น
ข้าราชการจ�านวน 5 คน รบัผดิชอบส�านกัทะเบยีนจ�านวน 18 แห่ง และกล่าวถงึ
แนวทางการปฏบิตังิานว่า “ด�าเนนิงานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากส�านกับรหิาร
การทะเบียน ให้สามารถขับเคลื่อนตามแนวทาง พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
กรมการปกครองให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
 1. Trainner : เป็นครู ก. เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากร
ของส�านักทะเบียนทุกๆ ระดับ
 2. Co - ordinator : เป็นผู้ประสานงานระหว่างส�านักทะเบียน
จังหวัด ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ส�านักทะเบียนท้องถิ่น กับส�านักทะเบียนกลาง
 3. Auditor : เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตจากการ
ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

 4. Supplier : เป็นผู้บริหารจัดการวัสดุแบบพิมพ์งาน
ทะเบียน วัสดุบัตรประจ�าตัวประชาชน (บัตรเปล่า) วัสดุเคลือบบัตร 
วัสดุผงหมึก และวัสดุส�านักงานเพื่อเบิกจ่ายจัดสรรให้ส�านักทะเบียน
ไว้ใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม
 นอกจากนี ้ยงัท�าหน้าทีป่ฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย เช่น 
การสนบัสนนุการเลอืกตัง้, การลงทะเบยีนและท�าบตัรประจ�าตวัให้กบั
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เป็นต้น”

“เชี่ยวชาญด้านไอที สนับสนุนเทคโนโลยีงานทะเบียน 

พากเพียรตามแบบผู้ปิดทองหลังพระ”



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนและสัญชาติ (หน้าที่ 12) /ข้อ 1 ข. /ข้อ 2 ค. /ข้อ 3 จ. /ข้อ 4 จ. /ข้อ 5 จ. /ข้อ 6 ง. /ข้อ 7 ง.
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม กรณีคนสัญชาติไทยในต่างประเทศได้ยื่นค�าร้องขอเปล่ียนชื่อตัว และขอจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลหรือ
ต้ังชือ่สกุลใหม่ต่อสถานทตู สถานกงสลุไทยอยู่เสมอ และโดยทีก่ฎหมายมไิด้ให้อ�านาจสถานทตู สถานกงสลุไทยด�าเนนิการได้
กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคนไทยในต่างประเทศ

 ตอบ กรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0313/ว 9805 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2508
เรื่อง คนไทยในต่างประเทศขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า
ตามปกติควรให้สถานทตู สถานกงสลุแนะน�าให้คนไทยในต่างประเทศทีป่ระสงค์จะเปลีย่นชือ่ตัว หรือจดทะเบยีนต้ังชือ่สกลุ
มาร้องขอต่อนายอ�าเภอท้องทีท่ีต่นมภีมูลิ�าเนาอยู ่แต่การด�าเนนิการเช่นว่านีย่้อมไม่สะดวกในทางปฏบิตั ิทัง้เป็นการสิน้เปลอืง
และโดยทีป่รากฏว่าปัจจบุนันีม้คีนสญัชาตไิทยไปศกึษาและประกอบธรุกจิอยูใ่นต่างประเทศกนัเป็นจ�านวนมาก บางครัง้
มีความจ�าเป็นต้องขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลใหม่เพื่อน�าไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบธุรกิจหรือหนังสือส�าคัญ 
เช่น ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ฉะนั้น จึงได้ผ่อนผันให้คนไทยในต่างประเทศขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือขอจดทะเบียน
ตัง้ชือ่สกลุใหม่ ขณะอยูใ่นต่างประเทศ โดยวิธใีห้ผูน้ัน้กรอกรายการและลงชือ่ในค�าขอตามแบบ ช.1 แล้วท�าใบมอบอ�านาจ
ตามแบบทีก่�าหนดไว้ โดยให้สถานทตูหรอืสถานกงสลุเป็นผูร้บัรองลายมอืชือ่ของผูม้อบอ�านาจนัน้ แล้วให้ผูข้อส่งค�าขอและ
ใบมอบอ�านาจไปให้ผู้รับมอบอ�านาจซึ่งอยู่ในประเทศไทย ยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อนายทะเบียนท้องที่ ได้รับค�าขอกับใบมอบอ�านาจแล้ว ก็ให้ด�าเนินการ
ตามระเบียบต่อไป เมื่อด�าเนินการแล้วก็ให้มอบหนังสือส�าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือรับจดทะเบียนต้ังหรือเปลี่ยน
ชื่อสกุลให้แก่ผู้รับมอบอ�านาจรับไป

 ถาม ขอทราบแนวทางการท�าลายเอกสารเกีย่วกับงานทะเบยีนราษฎรว่าเอกสารทีท่�าลายได้มอีะไรบ้าง อย่างไร

 ตอบ ส�านักทะเบียนกลางได้มีหนังสือ ที่ มท 0310.1/79 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2538 ตอบข้อหารือ
นายทะเบียนจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการท�าลายเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน โดยเอกสาร
การทะเบียนราษฎรที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการตลอดไป มีดังนี้ 
 1. สูติบัตร มรณบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้าน และทะเบียนคนไทย
 2. หลักฐานการสอบสวนกรณี เพิ่มชื่อ แจ้งเกิดเกินก�าหนด แก้ไขรายการสัญชาติ และแก้ไขวันเดือนปีเกิด
 เอกสารการทะเบียนราษฎรที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 เรื่องการเก็บรักษาและการท�าลายหนังสือโดยอนุโลม
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	 ถาม กรณีมีประชาชนมาขอให้ส�านักทะเบียนออกหนังสือรับรองการอยู่กินฉันท์สามีภรรยากับคนต่างชาติ 
โดยไม่ได้จดทะเบยีนสมรสกนัตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ เพือ่น�าไปประกอบหลกัฐานในการขอรบัมรดก
ของสามีชาวต่างชาติ กรณีนี้ส�านักทะเบียนสามารถออกหนังสือรับรองการอยู่กินฉันท์สามีภรรยาให้กับผู้ร้องได้หรือไม่

 ตอบ กรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0305/10382 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541
เรือ่งหารอืการออกหนงัสอืรบัรองการอยูก่นิฉนัท์สามีภรรยา โดยนางสาวเอ (นามสมมติุ) สัญชาติไทย ขอให้อ�าเภอบางมูลนาก
ออกหนังสือรับรองการอยู่กินฉันท์สามีภรรยากับคนสัญชาติเยอรมันระหว่าง พ.ศ. 2528 - 2539 โดยไม่ได้จดทะเบียน
สมรสกันตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือน�าไปประกอบหลกัฐานในการขอรบัเงนิประกนัชวีติและมรดก
ของสามี และอ�าเภอบางมูลนากเห็นว่าไม่สามารถออกหนังสือรับรองการอยู่กินฉันท์สามีภรรยาให้กับผู้ร้องได้เพราะ
ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ จังหวัดจึงหารือว่าความเห็นของอ�าเภอบางมูลนาก
ถกูต้องหรอืไม่ กระทรวงมหาดไทยพจิารณาแล้วเหน็ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ 5 มาตรา 1457 บัญญติัว่า
การสมรสตามประมวลกฎหมายนีจ้ะมไีด้เฉพาะเมือ่ได้จดทะเบยีนแล้วเท่านัน้ จากข้อหารอืดงักล่าวนางสาวเอ (นามสมมุต)ิ
(ผู้ร้องขอ) สัญชาติไทย กับสามีสัญชาติเยอรมัน ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
จึงถือว่าไม่มีการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ร้องประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองการอยู่กินฉันท์สามีภรรยา 
เพือ่น�าไปประกอบหลกัฐานในการขอรบัเงนิประกันชวีติและมรดกของสามสัีญชาติเยอรมนัโดยพฤตินยั ซ่ึงไม่มกีฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการใดวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อการนี้ไว้ และการอยู่กินฉันท์สามีภรรยาไม่ใช่หลักนิตินัย จึงไม่
สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของทางราชการได้ ฉะนั้นความเห็นของอ�าเภอบางมูลนากที่ไม่ออกหนังสือ
รับรองให้กับผู้ร้องจึงถูกต้องแล้ว

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (Call Center 1548)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ที่ ข้อมูลการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ (จำานวน : ครั้ง) รวม

(ครั้ง)

คิดเป็น

ร้อยละทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ ทางเว็บไซต์ ทางระบบ IVR

1. งานทะเบียนราษฎร 21,453 311 1,415 26,023 49,202 66.85

2. งานทะเบียนทั่วไป 7,781 182 560 4,263 12,786 17.37

3. งานบัตรประจ�าตัวประชาชน 1,479 23 111 5,980 7,593 10.32

4. งานสัญชาติ 102 4 88 - 194 0.26

5. โครงการรับสมัครจิตอาสา 152 - - - 152 0.21

6. การเลือกตั้ง 223 - 3 - 226 0.31

7. เรื่องอื่นๆ 3,042 59 344 - 3,445 4.68

รวม 34,232 579 2,521 36,266 73,598

คิดเป็นร้อยละ 46.51 0.79 3.42 49.28

ที่มา : กลุ่มงานให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร



โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”

 กรมการปกครองจัดบุคลากรในสังกัดรวมปฏิบัติงานตามโครงการหนวยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์
และคลองเปรมประชากร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2561 

  ศูนยอำนวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
เปดรับสมัครประชาชนจิตอาสา ณ ศูนยอำนวยการภาคสนามในหวงเดือนตุลาคม
2561 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนชุดระบบคอมพิวเตอรและเจาหนาที่
ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาและจัดพิมพบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี
ดวยหัวใจ” มีผลการปฏิบัติ ดังนี้
 1. วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎรธานี อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 31,705 ราย
 2. วันท่ี 20 - 21 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสถานีเกษตรหลวงอางขาง อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม จำนวน 4,237 ราย

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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