
อธิบดีกรมการปกครอง รวมเขาเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงานกาชาด ประจำป 2561

ในวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนลุมพินี กร�งเทพมหานคร

วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th

THE ONE Call Center 1548 ปที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 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 สิทธิพร หลังประเสริฐ, ศุภเชษฐ แสนยางนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง สุรพล ศุยะสุนานนท์, สิตานัน บุณโยดม์, มีชัย จุลภักดิ์

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

คำ�นำ�

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เข้าสู่เดือนที่ 2 ของไตรมาสที่ 1 คือเดือนพฤศจิกายน 
การขับเคลือ่นภารกจิของกรมการปกครอง โดยส�านกับรหิารการทะเบยีน ได้มกีารเร่งด�าเนนิการ
ในหลายเร่ือง ได้แก่ การสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วย
นายทะเบียนด้านการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติ การให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนเคลื่อนท่ีให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
รวมทั้งภารกิจสนับสนุนสภากาชาดไทยในงานกาชาด ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
 ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้จัดกิจกรรมด้านงานทะเบียนและ
บตัรประจ�าตัวประชาชน ณ ร้านกาชาด กรมการปกครอง จงึขอเชิญชวนให้พีน้่องประชาชน
ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ วิวัฒนาการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของ
ประเทศไทย และการทะเบียนในยุคราชการไทย 4.0 การเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชน
การใช้บตัรประจ�าตัวประชาชนเพยีงใบเดียวในการติดต่อราชการ รวมท้ังประชาชนท่ีมาเข้าชม
งานกาชาด สามารถรับบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้

นายวีนัส สีสุข
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ

 ร้อยตำารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดงานกาชาด ประจ�าปี 
2561 และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการให้บริการ
ประชาชนด้านทะเบียนทั่วไปและการจัดท�าบัตร
ประจ�าตวัประชาชนของส�านกับรหิารการทะเบียน 
กรมการปกครอง ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

 นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธบิดกีรมการปกครอง
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงการปฏิรูปการบริหาร
และปฏิรูประบบราชการแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวทาง
ปฏบัิตทิีด่ ี“นวตักรรมของรฐับาลไทยและการปรบัปรุงความ
ยั่งยืนในการบริการภาครัฐ ด้านงานทะเบียนราษฏร์และ
การพิสูจน์สัญชาติ” เม่ือวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง
(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นายวีนสั สสีขุ ผู้อำานวยการสำานักบรหิารการทะเบียน

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชน แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจ�า

ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ที่ท�าการปกครองจังหวัด หัวหน้า

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค และสาขาจังหวัด รุ่นท่ี 1

ซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 21 - 23 พฤศจกิายน 2561 ณ โรงแรม

ไดอิชิ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระบบประมวลผล
คอมพวิเตอร์ เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการให้ได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภาให้แก่เจ้าหน้าทีข่องศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค 1 - 9
และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด 77 จังหวัด รวม 181 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561

 นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธบิดกีรมการปกครอง เป็นประธานในการประชมุหารอืเรือ่งมาตรการลดส�าเนา
เอกสารราชการโดยการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน ข้อมูลทะเบียนบ้านของ ปค. กับระบบ Biz Portal
ของส�านกังาน ก.พ.ร. โดยมเีจ้าหน้าทีส่�านกังาน ก.พ.ร.และบริษทั Frontis เข้าร่วมการประชมุ เมือ่วนัพุธท่ี 2 พฤศจกิายน 
2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

 นายวีนัส สีสุข ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนงานทะเบียนและสัญชาติ ให้แก่ปลัดอ�าเภอท่ัวประเทศท่ีปฏิบัติงานด้านทะเบียน
โดยจดัอบรมช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2561 แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ณ ห้องประชมุบวัฉัตร ชัน้ 8 อาคารกรมการปกครอง 
(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นายวีนัส สสีขุ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารการทะเบยีน ร่วมประชมุคณะอนกุรรมการประสานงานและติดตาม
การด�าเนินการก�าหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะ
ทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นด้วยตัวอักษร (G) โดยมีหน่วยงานราชการ เข้าร่วมการประชุม 
28 หน่วยงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ



ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย

นางวันดี ราชชมภู 

นายอ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

1. การขอมสีญัชาติไทย ตามมาตรา 7 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. 2508

 1.1 รับค�าร้อง ตามมาตรา 7 ทวิ จ�านวนทั้งหมด 213 ราย

 1.2 อ�านาจนายอ�าเภออนุมัติ อายุต�่ากว่า 18 ปี จ�านวน 33 ราย 

 1.3 ค�าร้องด�าเนินแล้วเสร็จส่งจังหวัด จ�านวน 147 ราย

 1.4 ค�าร้องคงเหลืออยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 33 ราย 

 สำานักทะเบียนอำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีนางวันดี ราชชมภู เป็นนายทะเบียนอ�าเภอ นางวันดี ราชชมภูได้กล่าวว่า

อ�าเภอแม่จัน แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 11 ต�าบล 139 หมูบ้่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 13 แห่ง มปีระชากรอาศัยอยูร่วมกัน

หลายสญัชาต ิเช่น ไทย จีน และสญัชาตอิืน่ๆ จ�านวน 70,116 คน แนวคดิในการให้บริการประชาชนของนายอ�าเภอ คอื บรกิารทกุมิติ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องยึดหลักบริการคือ “ถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรม

และเสมอภาค” หมายถึงเมื่อประชาชนมารับบริการที่อ�าเภอจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด และสามารถลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

เราได้ ในแต่ละวันประชาชนมารับบริการงานทะเบียนเฉลี่ยต่อวัน 100 - 200 ราย ด้านการให้บริการตามโครงการก�าหนดสถานะ

ให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของส�านักทะเบียนอ�าเภอแม่จัน ในพื้นที่อ�าเภอแม่จันมีบุคคลที่ไร้สัญชาติอยู่เป็นจ�านวนมาก และถือว่าเป็น

เรือ่งส�าคญัในล�าดบัต้นๆ ทีต้่องรบีแก้ไขและน�าคนกลุม่นีเ้ข้ามาสู่ในระบบการทะเบยีนให้ถกูต้อง สภาพปัญหาในการให้สถานะของ

คนไร้สญัชาตกิลุม่ชาตพินัธุใ์นพืน้ทีอ่�าเภอแม่จนัส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการขาดเอกสารหลักฐานยนืยนัตนเองและไม่สามารถหาญาติ

พีน้่องมายนืยนัได้ บางรายพ่อแม่เสยีชวีติหมดสิง่เหล่าน้ีเป็นปัญหามากในการให้สถานะบคุคลแก่กลุม่ชาติพนัธุต่์างๆ ทีม่ายืน่ค�าร้อง 

ในเบื้องต้นทางส�านักทะเบียนอ�าเภอก็จะรับค�าร้องไว้และแนะน�าประชาชนพร้อมนัดวันมาเพื่อสอบสวนอีกครั้ง 

 นางวันดี ราชชมภ ูได้กล่าวถึงการด�าเนนิงานการให้สถานะบคุคลตามกฎหมายแก่บคุคลผูไ้ม่มสีญัชาตขิองส�านกัทะเบียน

อ�าเภอแม่จัน ระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561 สรุปผลการด�าเนินงาน ดังนี้
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ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

2. การขอสัญชาตไิทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัสัิญชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 

 2.1 รับค�าร้อง ทั้งหมด จ�านวน 136 ราย

 2.2 ได้รับการอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว จ�านวน 100 ราย

 2.3 ไม่ได้รับการอนุมัติ จ�านวน 11 ราย และยกเลิกค�าร้อง จ�านวน 6 ราย

 2.4 อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 19 ราย

3. การขอสญัชาตไิทยตามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางฯ พ.ศ. 2543

 3.1 ยื่นค�าร้อง ทั้งหมด จ�านวน 6 ราย

 3.2 ได้รับการอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว จ�านวน 6 ราย

5. เด็กนักเรียนในสถานศึกษา รหัส G อำาเภอแม่จัน จำานวน 1,058 ราย

4. การดำาเนินการขอกำาหนดสถานะบุคคลให้กับผู้สูงอายุ (ผู้เฒ่า) 

หมูท่ี ่19 ตำาบลป่าตงึ อำาเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย จำานวน 13 ราย

 4.1 ส�านักทะเบียนอ�าเภอได้ออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.20/1 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้กับผู้สูงอายุจ�านวน 

      13 ราย เรียบร้อยแล้ว

 4.2 ส�านักทะเบียนอ�าเภออยู่ระหว่างการนัดรับค�าร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง 

      พ.ศ. 2543 จ�านวน 8 ราย 

 4.3 อยู่ระหว่างการขอเลขประจ�าตัวคืนจากส�านักทะเบียนกลาง จ�านวน 1 ราย

 4.4 อยู่ระหว่างการนัดรับค�าร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตาม มาตรา 23 จ�านวน 3 ราย

 4.5 อยู่ระหว่างการขอจัดท�าทะเบียนประวัติ ตามมาตรา 38 วรรคสอง จ�านวน 1 ราย

“ การด�าเนินโครงการอ�าเภอเคลื่อนที่ นายอ�าเภอพบประชาชน

หมู่ที่ 19 ต�าบลป่าตึง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ”
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 ในอดีตคนไทยสมัยกรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา ไม่มีนามสกุลใช้ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ 

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่6 แห่งราชวงศ์จกัร ีทรงด�ารเิหน็ว่า สมควรจะมีบญัญตัวิธิจีดทะเบียนคนเกดิ คนตายและท�างานสมรส 

ให้เป็นการมัน่คงชดัเจนสบืไป และวธิจีดทะเบยีนอนันีย่้อมอาศยัสอบสวนต�าหนริปูพรรณสณัฐานบคุคลและเทอืกเถาเหล่ากอสบืมาแต่บดิา

มารดาใด ให้ได้ความแม่นย�าก่อนจึงจะท�าได้ เพื่อจะให้เป็นผลส�าเร็จดังพระราชประสงค์นี้ ทรงด�าริว่าบุคคลทุกคนจ�าต้องมีทั้งชื่อตัวและ

ชื่อสกุล และวิธีขนานนามสกุลนั้น ควรให้ใช้แพร่หลายทั่วถึงประชาชนพลเมืองตลอดทั่วพระราชอาณาจักร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ตราพระราชบญัญตัขินานนามสกลุ พระพทุธศกัราช 2456 ซึง่เป็นกฎหมายฉบบัแรกของประเทศไทย ทีก่�าหนดให้ชือ่ของคนไทยทกุคน

ต้องประกอบด้วยชื่อตัวและชื่อสกุล โดยให้ความหมายของชื่อตัว คือ ชื่ออันได้ให้แก่เด็กตั้งแต่ก�าเนิด และชื่อสกุลเป็นชื่อประจ�าวงษ์สกุล

ซึง่สืบเนือ่งมาแต่บดิาถงึบุตร ต่อมาได้มพีระบรมราชโองการเหนอืเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชทานนามสกลุ เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 

พระพุทธศักราช 2456 จ�านวน 102 นามสกุล โดยมีนามสกุลแรกของประเทศไทย คือ สุขุม พระราชทานให้แก่เจ้าพระยายมราช (ปั้น) 

เสนาบดีกระทรวงนครบาล ในรัชสมัยของพระองค์ได้พระราชทานชื่อสกุลทั้งหมด 6,464 นามสกุล    

 นามสกุลที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แก่ผู้ที่สืบต่อจากราชตระกูล ทรงพระราชด�าริเห็นว่า นามสกุลส�าหรับราชตระกูลนั้น

ครั้นเมื่อกาลนานไปหลายชั้นชั่วบุรุษก็จะไปปะปนกับนามสกุลสามัญ จนจะทราบไม่ได้ว่า นามสกุลไหนส�าหรับราชตระกูล เพราะไม่มี

เครือ่งหมายเป็นทีส่งัเกต จงึก�าหนดให้มคี�าว่า “ณ กรงุเทพ” เพือ่เป็นเครือ่งหมายส�าหรับราชตระกลู โดยมพีระบรมราชโองการฯ ประกาศ

เพิ่มเครื่องหมายนามสกุลส�าหรับราชตระกูล เมื่อวันที่ 1 มกราคม พระพุทธศักราช 2458 จ�านวน 74 ราชตระกูล ต่อมาทรงพระราชด�าริ

พิจารณาเหน็ว่า พระบรมราชวงศ์นี ้เดมิเป็นสกลุมหาศาลอนัหนึง่อยูใ่นพระนครศรอียธุยาเมือ่เป็นราชธานี ควรจะใช้นามให้ตรงกบัมลูเหตุ

แห่งพระราชพงศาวดาร ให้ชดัเจน จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่นนาม “ณ กรงุเทพ” เป็น “ณ อยธุยา” แทนตัง้แต่วนัมหาจกัรทีี่

6 เมษายน พระพทุธศกัราช 2468 กรณหีม่อมเจ้าซึง่ทรงสถาปนาให้มพีระเกยีรตยิศเป็นพระองค์เจ้านัน้ไม่ต้องใช้นามสกลุต่อท้ายพระนาม 

และถ้าเป็นหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ไม่ต้องใช้สร้อย “ณ อยุธยา” เพราะมีค�าแสดงศักดิ์ ในราชตระกูลปรากฏอยู่แล้ว

ตามประกาศให้หม่อมเจ้าใช้นามสกุล วันที่ 5 มิถุนายน พระพุทธศักราช 2472

   นอกจากนี้ยังได้มีพระบรมราชโองการฯ ประกาศห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุลใช้ “ณ” น�าหน้านามสกุล เมื่อวันที่

15 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2458 ประกาศห้ามไม่ให้เอานามพระมหานครและไม่ให้เอาศัพท์ที่ใช้เป็นพระบรมนามาภิไธยมาใช้เป็น

นามสกุล วันที่ 2 มีนาคม พระพุทธศักราช 2458 และประกาศห้ามไม่ให้เอานามพระมหานครมาประกอบศัพท์อื่นมาใช้เป็นนามสกุล 

วันที่ 5 สิงหาคม พระพุทธศักราช 2459

  กรณบีคุคลทัว่ไปตามกฎหมายฉบบัแรกนัน้ ก�าหนดให้ครอบครวัใดยงัไม่มชีือ่สกุล ให้เสนาบดผีูเ้ป็นเจ้ากระทรวงบงัคบัราชการ

ท้องที่อ�าเภอทั้งในกรุงแลหัวเมือง มีหน้าที่คิดชื่อสกุลแลพิมพ์ลงเป็นบานจ�าหน่ายให้แก่นายอ�าเภอท้องที่ทุกต�าบล เพื่อเป็นเค้าให้ราษฎร

ผู้ตอ้งการไดเ้ลอืกถอืเอาชื่อนัน้ๆ โดยมีข้อหา้มขอ้หนึ่ง คอื อย่าให้ซ�า้กบัชือ่ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไว้แล้วในแขวงอ�าเภอทอ้งที่เดียวกนัหรือทอ้งที่

ตดิต่อกนั มผีลท�าให้มชีือ่สกลุทีอ่ยูห่่างไกลคนละจงัหวดั จงึมช่ืีอสกลุซ�า้ได้ ดงัมพีระบรมราโชบายในการขนานนามสกลุว่าด้วยเกณฑ์เลอืก

นามสกุลว่า นามสกุลถึงจะซ�้ากันบ้าง ก็ไม่สู้อัศจรรย์ เพราะเมื่อหมู่มากจะไม่ให้ซ�้าบ้าง ย่อมเป็นการยากถึงในเมืองอื่นๆ เขาก็ต้องยอมให้

ซ�้าบ้าง ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มีข้อก�าหนดห้าม

การจัดตั้งชื่อสกุลที่ซ�้ากับชื่อสกุลซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้น ชื่อสกุลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 จนถึง พ.ศ. 2484 จึงมีชื่อสกุลที่ซ�้าได้ และ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ชื่อสกุลจะซ�้ากันไม่ได้

ก�ำเนิดนำมสกุล โดย. นายสุโสฬส พึ่งบุญ 

ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส�านักบริหารการทะเบียน
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 สตรีมีฐานะเป็นภรรยาภายหลังจากการแต่งงานแล้ว การมีคู่ครองหรือมีสามีจะมีความหมายและความส�าคัญอย่างมาก

ต่อชีวิตของสตรี

 สมัยต้นรัตนโกสินทร์ แม้ว่าชายหนุ่มและจะผูกสมัครรักใคร่กันเองแล้ว แอบหนีไปอยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่สังคมสมัยก่อน

ยังคงไม่ยอมรับเมื่อถูกจับได้ ก็ต้องโทษตาม “พระไอยการลักษณะผัวเมีย” เพราะสมัยก่อนพ่อแม่มีอิทธิพลหรือมีบทบาทส�าคัญในการ

เลือกคู่ครองให้กับบุตรชายหญิง

 สถานภาพของภรรยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  “เมียกลางเมอืง” หมายถงึ ภรรยาทีพ่่อแม่จดัการให้แต่งงานกบัลกูชายของตน มกีารสูข่อ เรยีกสนิสอด และขนัหมาก

ตามประเพณี ถือว่าเป็นภรรยาหลวง เมียกลางเมืองจะถือศักดินาครึ่งหนึ่งของสามี

  “ภรรยาพระราชทาน” หมายถึง ภรรยาที่พระมหากษัตริย์พระราชทานมา เพื่อตอบแทนความดีความชอบ ภรรยา

พระราชทานจะถือศักดินาเท่ากับเมียกลางเมือง

  “เมียกลางนอก” หมายถึง อนุภรรยาที่ชายขอมาเลี้ยง จะถือศักดินาครึ่งหนึ่งของเมียกลางเมือง

  “เมียกลางทาส” หมายถึง ทาสที่ผู้ชายไถ่ตัวมาเป็นภรรยา หากมีลูกด้วยกัน ศักดินาจะเท่ากับเมียกลางนอก

 ภรรยาทั้งสี่ประเภท มีสถานภาพเสมือนทรัพย์สินของสามี สามีมีสิทธิยกภรรยาให้ใครก็ได้ และยังมีสิทธิจะขายภรรยาของตน

โดยไม่จ�าเป็นต้องบอกให้เจ้าตัวรับรู้ หรือยินยอมก็ได้

 ด้วยเหตทุีก่ฎหมายให้สทิธสิามเีหนอืภรรยาเช่นน้ี ท�าให้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลท่ี 4 ทรงมีพระราชปรารภว่า

เมืองไทยในสมัยของพระองค์น้ัน “ภรรยาเป็นดังสัตว์เดรัจฉาน” หรือเห็นว่า “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน” จึงโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานให้เจ้าจอมและพนกังานฝ่ายในกราบถวายบงัคมลาออกจากราชการกลบัมาอยูบ้่านหรือมสีามีใหม่ได้ นอกจากเจ้าจอมมารดา

เท่านั้นที่มิได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต เพราะได้มีพระโอรส หรือพระธิดากับพระองค์แล้ว

 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่7 ทรงเป็นแบบอย่างของการมพีระมเหสเีพยีงพระองค์เดยีว ไม่ทรงมพีระสนม

หรอืเจ้าจอมเลย นอกจากนี ้ในรชัสมยัของพระองค์ยงัมกีารตรากฎหมายส�าคัญฉบบัหนึง่เรยีกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย

ลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 2473”

 พระราชบญัญตัดิงักล่าวเป็นจุดพลกิผนัโครงสร้างของครอบครวัไทยสมยัโบราณ ทีผู่ช้ายมภีรรยาหลายคน อนัเป็นวฒันธรรมท่ี

ฝังรากลึกมานาน การจะเปลี่ยนค่านิยมในสังคมแบบดั้งเดิม มาเป็นสังคม ผัวเดียว เมียเดียว จึงมิใช่เรื่องง่าย พระองค์ทรงใช้วิธีการละมุน

ละม่อม ด้วยการตราพระราชบัญญัติในปี พ.ศ. 2473 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีระบุให้มีการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า และจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อทดแทนธรรมเนียม

ดั้งเดิมเป็นครั้งแรกในสังคมไทย

 ต่อมามีการน�าเอาสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มารวมไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยเรื่อง

ครอบครัว ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ท�าให้มีการยอมรับหลักการมีภรรยาชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียวในปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นของสถำนะภรรยำสมัยปัจจุบันโดย. นายวีระชาติ ดาริขาติ

ผู้อ�านวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
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 พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีการผลักดัน

ให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การท�าธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐมีความสะดวกยิ่งขึ้น ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค�าสั่ง ที่ 21/2560 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การท�าธุรกรรมกับภาครัฐง่ายและ

รวดเร็วมากขึ้น โดยมีเป้าประสงค์หลักอย่างหนึ่ง คือ การยกเลิกการขอส�าเนาเอกสารจากประชาชนในการท�าธุรกรรม

หรือการตดิต่อราชการ ในการยกเลกิเอกสารดังกล่าว รฐับาลน�าร่องการยกเลกิส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนและส�าเนา

ทะเบยีนบ้าน เพือ่เป็นการลดภาระของประชาชนไม่ต้องถ่ายส�าเนาเอกสาร รฐับาลประกาศ “ยกเลกิส�าเนาบตัรประจ�าตวั

ประชาชนและส�าเนาทะเบยีนบ้าน ตัง้แต่เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป” โดยข้อมลูใน IC Chip บนบตัรประจ�าตวั

ประชาชนมข้ีอมลูตรงตามหน้าบตัรประจ�าตวัประชาชน ข้อมลูทะเบยีนรายการบคุคล และข้อมลูทะเบยีนบ้าน สามารถ

อ่านข้อมูลส่วนน้ีทดแทนการเรียกส�าเนาเอกสารจากบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้าน ขณะนีห้น่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนมีหนังสือขออนุมัติอนุญาตในการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชน (Off line) และการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎร (On line) กับกรมการปกครองแล้ว จ�านวน 542 หน่วยงาน

 แนวทางการลดส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการเลือกวิธีปฏิบัติมี

3 แนวทาง ดังนี้ 

 1. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎร (Online)

 2. การใช้โปรแกรมส�าหรับการอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชน (Smart Card Offline)

 3. การท�าส�าเนาเอกสารทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ต้องใช้ส�ำเนำ
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 หลายส่วนราชการได้เริ่มด�าเนินการท�าตามนโยบายการยกเลิกส�าเนาเอกสาร เช่น กรมการปกครอง การไฟฟ้า
นครหลวง กรมที่ดิน กรมบัญชีกลาง และกรมสรรพากร เป็นต้น

ส่วนบุคคลชั่วคราว)ุ

ส�ำเนำบัตรประชำชน-ทะเบียนบ้ำน

การใช้ประโยชน์จากบัตรประจ�าตัวประชาชน (Smart Card)
โดยการอ่านจากหน่วยความจ�า (IC Chip) เพื่อลดส�าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ�าตัวประชาชน

หน่วยงานที่ ใช้ประโยชน์
จากบัตรประจ�าตัวประชาชน
จ�านวน 364 หน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ 138
หน่วยงานเอกชน 226
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ระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)

 โดยการใช้งานระบบฐานข้อมลูประชาชนกลาง (Linkage Center) นัน้ ส�านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง

ได้เปิดฝึกอบรมให้หน่วยงานภาครัฐแล้วจ�านวน 173 หน่วยงาน จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม 915 ราย

 ภารกิจในข้างต้นนี้ ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อบริการประชาชนโดยลดการเรียกส�าเนาเอกสาร อีกท้ังเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการบริการประชาชน

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อส่ังการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด พิจารณางานบริการประชาชนใน

ความรับผิดชอบที่สามารถบริการประชาชนด้วยบัตรใบเดียวได้โดยไม่เรียกส�าเนาเอกสาร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ

ประชาชนในปี พ.ศ. 2562

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)

 การบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนกลาง (Linkage Center) เกดิขึ้นจากมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2559 และวนัที ่4 กรกฎาคม 2560 ให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานกลางในการเชือ่มโยงแลกเปล่ียนข้อมลูประชาชน

ของหน่วยงานภาครฐั (Gate Way) เพือ่ให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประโยชน์ข้อมลูประชาชนผ่านระบบฐานข้อมลูประชาชนกลาง

(Linkage Center) ปัจจุบันมีบริการที่อยู่บนระบบแล้วจ�านวน 143 ฐานข้อมูล
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13

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

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนสมรส

1. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุ การสิ้นสุดสมรส จะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม เท่าใด

 ก. 25 บาท 

 ข. 50 บาท 

 ค. 100 บาท 

 ง. 200 บาท 

 จ. ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3. ผูเ้ยาว์สามารถยืน่ค�าขอเปลีย่นชือ่สกลุด้วยตนเองได้หรอืไม่

 ก. ได้ ถ้าผู้เยาว์อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณขึ้นไป

 ข. ได้ ถ้าผู้เยาว์อายุสิบแปดปีบริบูรณขึ้นไป

 ค. ไม่ได้ ต้องให้ผู้ใช้อ�านาจปกครองเป็นผู้ยื่นค�าขอ

     เปลี่ยนชื่อสกุลแทนผู้เยาว์

 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

 จ. ไม่มีข้อใดถูก

4. เด็กเกิดจากบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เด็กนั้นมีสิทธิใช้

ชื่อสกุลของบิดา ได้หรือไม่

 ก. ได้ กรณีบิดาแสดงต่อสาธารณชนทั่วไปว่าเป็นบุตร มีสูติบัตรระบุชื่อบิดา

 ข. ได้ เพราะจะท�าให้เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา

 ค. ไม่ได้ เพราะบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

 ง. ไม่ได้ เพราะบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมาย

 จ. ไม่มีข้อใดถูก

5. คูส่มรสทีต่กลงใช้ชือ่สกลุของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไปแล้ว ต่อมาประสงค์จะเปล่ียนแปลง

ข้อตกลงดงักล่าว แต่คู่สมรสอกีฝ่ายหนึง่ไม่ยนิยอม จะกลับมาใช้ชือ่สกลุเดมิได้หรอืไม่ 

 ก. ได้ เพราะแต่ละคนมสิทิธใิช้ชือ่สกุลเดมิของตน โดยไม่ต้องได้รบัความยินยอม

 ข. ได้ แต่ต้องมีพยานรู้เห็นการเปลี่ยนชื่อสกุลอย่างน้อยสองคน

 ค. ไม่ได้ หากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตกลงให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่อาจท�าได้ 

 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

 จ. ไม่มีข้อใดถูก

2. การเปลี่ยนชื่อสกุลระหว่างสมรส จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 

เท่าใด

 ก. 25 บาท 

 ข. 50 บาท 

 ค. 100 บาท 

 ง. 200 บาท 

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

	 ถาม กรณีได้รับแจ้งจากคณะท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของ

สถานรองรบัเด็ก กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เกีย่วกบัปัญหาอันเป็นอุปสรรคส�าคญัทีไ่ม่สามารถ

แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลดังกล่าวได้ เช่น เจ้าหน้าท่ีของส�านักทะเบียนไม่รับค�าร้อง หรือเรียกพยานเอกสารที่ผู้ร้อง

ไม่อาจน�ามาแสดงได้ กรณนีีม้แีนวทางปฏบิตัอิย่างไรเพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่เดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นความอปุการะ

ของสถานรองรับเด็ก

 ตอบ กรณีดังกล่าว ส�านักทะเบียนกลางได้มีหนังสือ ที่ มท 0309.1/ว 63 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก

โดยมีแนวทางถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. เมือ่หวัหน้าหน่วยงานหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากหน่วยงานทีท่�าหน้าทีส่งเคราะห์ช่วยเหลอืเด็กทีถ่กูทอดทิง้ 

เด็กเร่ร่อน หรือเด็กไร้รากเหง้าที่ไม่ปรากฏบุพการีซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของส�านักทะเบียนขอแจ้งการเกิดให้กับเด็กที่อยู่ใน

ความอุปการะหรือการสงเคราะห์ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับค�าร้อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

และออกใบรับเรื่องตามแบบ ท.ร. 100 ให้แก่ผู้ร้องและให้ด�าเนินการตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�า

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 59/1 และหนังสือส�านักทะเบียนกลาง

ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

 2. การพสิจูน์สถานะการเกดิและสญัชาตขิองผูเ้กดิ ให้นายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่ตรวจพจิารณา

จากพยานหลักฐานเท่าที่ผู้ร้องจะสามารถน�ามาแสดงต่อนายทะเบียนได้ ทั้งประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมต่าง ๆ

แล้วรวบรวมหลกัฐานพร้อมเสนอความเหน็ไปยงันายอ�าเภอแห่งท้องทีท่ี่ส�านกัทะเบยีนนัน้ต้ังอยู ่ภายในระยะเวลา 60 วนั

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเกิด โดยสรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่าเด็กที่ขอแจ้งการเกิดเป็นผู ้เกิดใน

ราชอาณาจักรหรือไม่ และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดของเด็กได้

เพือ่ให้นายอ�าเภอพจิารณา เมือ่นายอ�าเภอได้รบัแจ้งความเหน็ดงักล่าวแล้ว ให้พิจารณาและแจ้งผลให้ นายทะเบยีนอ�าเภอ

และนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็น โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซ่ึงถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏ

บุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนสมรส (หน้าที่ 13) /ข้อ 1 จ. /ข้อ 2 ข. /ข้อ 3 ค. /ข้อ 4 ก. /ข้อ 5 ค.
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 3. เมือ่นายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถ่ินได้รบัแจ้งผลการพจิารณาจากนายอ�าเภอแล้ว ให้ด�าเนนิการ ดงัน้ี

  3.1 กรณีผลการพิจารณาของนายอ�าเภอเห็นว่าเด็กเกิดในราชอาณาจักร และเด็กได้สัญชาติไทย

ให้ออกสตูบิตัร ท.ร. 1 หรือ ท.ร. 2 แล้วแต่กรณ ีแต่ถ้าผลการพิจารณาเห็นว่าเด็กเกดิในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาตไิทย

ให้ออกสูติบัตร ท.ร. 3 หรือ ท.ร. 031 แล้วแต่สถานะของบิดามารดาให้แก่ผู้แจ้ง และเพิ่มชื่อเด็กที่แจ้งการเกิดเข้าใน

ทะเบียนบ้าน ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13 หรือทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก แล้วแต่กรณีของสถานสงเคราะห์หรือสถานที่

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ขอแจ้งเกิดไว้

  3.2 กรณีผลการพิจารณาของนายอ�าเภอเห็นว่าเด็กที่แจ้งการเกิดไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรและ

ไม่ได้สัญชาติไทย หรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได้ ให้จัดท�าทะเบียนประวัติส�าหรับบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบยีนให้แก่ผูแ้จ้ง พร้อมแจ้งผลการพจิารณาสทิธใินการอทุธรณ์และระยะเวลาอทุธรณ์เป็นหนงัสอืให้ผู้แจ้ง

การเกิดด้วย

 4. ค�าร้องของหวัหน้าหน่วยงานหรอืผูไ้ด้รับมอบหมายในการแจ้งการเกดิให้กบัเด็กทีอ่ยูใ่นการอปุการะดังกล่าว 

จะต้องได้รบัการพิจารณาทุกราย โดยขอให้นายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่ และนายอ�าเภอเร่งรดัพิจารณา

ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด การปฏิเสธค�าร้องจะต้องส่ังการโดยผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย และจะต้อง

แจ้งข้อกฎหมาย ข้อพจิารณาและเหตผุลของผูส้ัง่การให้ผู้ร้องทราบเป็นหนงัสือ และห้ามมใิห้เจ้าหน้าท่ีของส�านกัทะเบยีน

ปฏิเสธการรับค�าร้องโดยเด็ดขาด

 5. การเรยีกตรวจพยานหลกัฐานและสอบสวนพยานบคุคลเพือ่พจิารณาด�าเนนิการตามค�าร้องให้ค�านงึถงึสภาพ

ข้อเท็จจริง และความเป็นไปได้ของผู้ร้องในการแสวงหาพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นส�าคัญ มิใช่เรียกหลักฐานตามความ

ต้องการของเจ้าหน้าที ่หรอืเรยีกหลกัฐานเกนิกว่ากฎหมายก�าหนด หรอืเรยีกพยานหลกัฐานท่ีผูร้้องไม่สามารถน�ามาแสดงได้

ส่วนการพิจารณาวินิจฉัยและออกค�าสั่ง ให้ผู้มีอ�านาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในกรอบของกฎหมายโดยปราศจากอคติ 

ค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุทีเ่ดก็จะได้รบั ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเดก็และผลประโยชน์ของ

ชาติเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ นายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขต อาจแต่งตั้งคณะท�างานหรือมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

หรือชุมชนช่วยพิจารณาและเสนอความเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้แต่ต้องด�าเนินการภายในระยะเวลา

ที่กฎหมายก�าหนด

ที่มา : กลุ่มงานให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร



ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”
ระยะเวลา 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่

1

2

3

4

หวงเวลา

วันที่ ที่ตั้งศูนย ฯ
หญิงชาย รวม

2216 38

6,3484,350 10,698

6,6405,294 11,934

9,7137,273 16,986

22,72316,933 39,656

ผูที่มาลงทะเบียนใหม

25 พ.ย. 2561

27 พ.ย. 2561

28 พ.ย. 2561

29 พ.ย. 2561

25 - 29 พ.ย. 2561

อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส (ทดสอบระบบ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส

อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส

อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส

อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส

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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