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ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
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พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ฉบับเดือน ธันวาคม 2561

คำ�นำ�

 สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับวารสาร THE ONE ฉบับประจ�าเดือน ธันวาคม 2561
ถอืได้ว่าเป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ.2561 และในวนัที ่1 ธนัวาคม ของทกุปีเป็น วนัด�ารงราชานภุาพ
ที่ผ่านมาตลอดท้ังปี 2561 วารสาร THE ONE ส�านักบริหารการทะเบียนได้น�าเสนอ
บทบาท ภารกิจต่างๆ ท้ังส่วนกลางและภูมิภาคในหลากหลายรูปแบบสู่ผู้อ่านท่ัวประเทศ 
ตามนโยบายกรมการปกครอง ส�านกับริหารการทะเบียนจงึถือโอกาสวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561
จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ส�านักทะเบียนดีเด่นประจ�าปี 2561 ท่ีได้ด�าเนินโครงการคัดเลือก
ส�านกัทะเบยีนดเีด่น ประจ�าปี 2561 ซึง่มสี�านกัทะเบยีนเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 150 แห่ง 
ใน 73 จงัหวดั แยกเป็นส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ 123 แห่ง และส�านกัทะเบยีนท้องถิน่เทศบาล 
27 แห่ง โดยมพีธิมีอบรางวลัส�านกัทะเบียนดเีด่น ให้กบัส�านกัทะเบียนท่ีได้รบัรางวลั จ�านวน 
27 แห่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัล ส�านักบริหารการทะเบียนขอแสดงความยินดีกับส�านักทะเบียนที่ได้รับรางวัล
ในปีนี้และเป็นก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทะเบียนทุกคน
 ส�าหรับวารสารฉบับเดือนธันวาคมนี้ ได้มีบทความและกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เช่น 
คอลัมน์ลับสมอง ถามตอบปัญหาทะเบียนและบัตรฯ เพื่อเป็นความรู้ในด้านระเบียบ 
กฎหมายของทะเบียนต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นายวีนัส สีสุข
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดี

กรมการปกครอง ให้การต้อนรับ นางสาวภัทรัตน์ 

หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสลุและคณะเจ้าหน้าที่

จากกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบ

เพือ่หารอืตามทีก่รมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จะเริม่ให้บรกิารคดัและรบัรองข้อมลูรายการทะเบยีน

เป็นภาษาองักฤษแก่ประชาชนในวนัที ่1 มกราคม 2562

ซึง่การจดัท�าเอกสารฉบับภาษาองักฤษดังกล่าวเป็นไป

เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการน�าเอกสาร

ไปใช้ในต่างประเทศเป็นหลัก และกรมการกงสุล

มอี�านาจหน้าทีด่�าเนนิการเก่ียวกบัการรบัรองนิติกรณ์

เอกสารซึ่งจ�าเป็นต้องตรวจสอบความแท้จริงของ

เอกสารก่อนจงึจะรบัรองนติกิรณ์เอกสารให้ประชาชน

ก่อนที่จะน�าไปใช้ได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง 

(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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 กรมการปกครอง โดยส�านกับรหิารการทะเบยีน ได้ด�าเนนิโครงการคดัเลอืกส�านกัทะเบยีนดีเด่น ประจ�าปี 2561
มีส�านักทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 150 แห่ง ใน 73 จังหวัด แยกเป็นส�านักทะเบียนอ�าเภอ 123 แห่งและ
ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 27 แห่ง โดยมีพิธีมอบรางวัลส�านักทะเบียนดีเด่น ประจ�าปี 2561 ให้กับส�านักทะเบียน 
จ�านวน 27 แห่ง เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2561 ณ ห้องราชสห์ี ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยม ีพลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

 ชนะเลิศอันที่ 1 ประเภทส�านักทะเบียนอ�าเภอ จ�านวนราษฎร 80,001 คนขึ้นไป ได้แก่ ส�านักทะเบียนอ�าเภอ 
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทส�านักทะเบียนอ�าเภอ
จ�านวนราษฎร ตั้งแต่ 50,000 – 80,000 คน

ได้แก่ ส�านักทะเบียนอ�าเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทส�านักทะเบียนอ�าเภอ
จ�านวนราษฎร ไม่เกิน 50,000 คน

ได้แก่ ส�านักทะเบียนอ�าเภอนิคมค�าสร้อย จ.มุกดาหาร

สำานักทะเบียนอำาเภอศรีสัชนาลัย

สำานักทะเบียนอำาเภอนิคมคำาสร้อย

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรฯ

สำานักทะเบียนอำาเภอไชยา

ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ สนท.อำาเภอศรีสัชนาลัย
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ระเบียบส�านักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 6)

พ.ศ. 2561

ผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2561”
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ข้อ 4 เมื่อมีผู้แจ้งขอด�าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องหรือนายทะเบียน
เรยีกตรวจบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค�าร้อง ถ้าผู้ยืน่ค�าร้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอ�านาจจากเจ้าของ
รายการทะเบยีนหรอืผูม้หีน้าทีแ่จ้งตามกฎหมาย ให้เรยีกตรวจบตัรประจ�าตวัประชาชนของ ผูไ้ด้รบัมอบหมายหรอืได้รบั
มอบอ�านาจ หนังสือมอบหมายหรือมอบอ�านาจและบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของ
ผูม้อบหมายหรอืมอบอ�านาจ ซึง่ได้ลงช่ือรับรองส�าเนาถกูต้องแล้ว ส่วนกรณีทีผู้่ยืน่ค�าร้องเป็นบคุคลซึง่ไม่ต้องมบีตัรประจ�าตวั
ประชาชนตามกฎหมายให้เรียกตรวจบัตรประจ�าตัวอื่นท่ีราชการออกให้ หนังสือเดินทาง หรือใบส�าคัญประจ�าตัว
คนต่างด้าว หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้
 การตรวจรายการบัตรประจ�าตวัประชาชน หรอืเอกสารราชการอืน่ตามวรรคหนึง่ ให้ตรวจจากระบบคอมพวิเตอร์
ที่เช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หากผลการตรวจไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลที่ตรวจพบ
ไม่ตรงกับข้อมูลตามบัตรหรือเอกสารของผู้ยื่นค�าร้อง และนายทะเบียนไม่อาจพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายของ
ผู้ยื่นค�าร้องได้ ให้แจ้งผลการตรวจและค�าแนะน�าในการด�าเนินการให้ผู้ยื่นค�าร้องทราบเป็นหนังสือเพ่ือให้แก้ไขภายใน 
7 วัน เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นค�าร้องไม่ด�าเนินการตามค�าแนะน�าของนายทะเบียน ให้นายทะเบียน
จ�าหน่ายค�าร้องนั้น”
 ข้อ 4 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นข้อ 4/1 ของระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535
 “ข้อ 4/1 การเรียกหลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนในการรับแจ้งจดบันทึก หรือ
ด�าเนนิการใด ๆ  เกีย่วกับการทะเบียนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทีเ่ป็นต้นฉบบั ใบส�าคญั หรือส�าเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับค�าร้องหรือนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารนั้นจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ในระบบคอมพิวเตอร์ แทนการเรียก
หลักฐานเอกสารจากผู้ยื่นค�าร้อง เว้นแต่กรณีท่ีจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ หรือจ�าหน่ายรายการ หรือบันทึก
ข้อความเพิ่มเติมในเอกสารที่เป็นต้นฉบับที่อยู่ในความครอบครองของตน ให้เรียกเอกสารนั้นเพื่อด�าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือจ�าหน่ายรายการ หรือบันทึกข้อความเพิ่มเติมได้
 กรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าตรวจไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานเอกสารนั้นจัดท�าขึ้นโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่ได้เช่ือมโยงฐานข้อมูลเอกสารกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ให้แจ้งผู้ยื่นค�าร้องทราบโดยทันทีแล้วท�าหนังสือ
สอบถามไปท่ีส่วนราชการหรอืหน่วยงานทีอ่อกเอกสารนัน้เพือ่คัดข้อมูลหรือจัดท�าส�าเนาเอกสารส่งกลบัมาให้นายทะเบียน
ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวโดยไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ยื่นค�าร้อง เว้นแต่ผู้ยื่นค�าร้องได้แสดงความ
ประสงค์ที่จะน�าหลักฐานเอกสารที่เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้อง หรือนายทะเบียนขอตรวจหรือคัดส�าเนาจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐมามอบให้แทนการท�าหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการนั้น ๆ ก็ให้ด�าเนินการได้ตาม
ความประสงค์โดยให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกไว้ในค�าร้องแล้วให้ผู้ยื่นค�าร้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อได้รับหนังสือแจ้งผล
การด�าเนินการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องแจ้งผู้ยื่นค�าร้องให้มาด�าเนินการโดยเร็ว”

ส่วนการทะเบียนราษฎร
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 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 107 ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ข้อ 107 การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามข้อ 93 ข้อ 97 ข้อ 98 ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ให้นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ตรวจสอบหลักฐานของ
ผู้ร้องเพื่อพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติว่าผู้ร้องเกิดในประเทศไทยหรือไม่ เป็นผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สญัชาตหิรอืไม่ แล้วรวบรวมพยานหลกัฐานพร้อมเสนอความเหน็ให้นายอ�าเภอพิจารณาอนมุติัให้เพ่ิมชือ่ในทะเบยีนบ้าน
ถ้านายอ�าเภอพิจารณาเห็นว่าไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของผู้ร้องได้ ให้นายทะเบียนอ�าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่ผู้ร้องเช่นเดียวกับข้อ 57”
 ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 107/1 ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2535
 “ข้อ 107/1 ในการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือขอจัดท�าทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่
ไม่มสีถานะทางทะเบยีน หากนายอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนผูม้อี�านาจอนมุติัหรืออนญุาตพิจารณาแล้วเหน็ว่าพยานหลกัฐาน
ของผูข้อทีเ่ป็นประจกัษ์พยานมไีม่เพยีงพอ ให้ใช้พยานแวดล้อมทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัผูข้อประกอบการพจิารณาได้
กรณีพยานหลักฐานขาดความน่าเช่ือถือหรือมีพิรุธ หรือผู้ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านหรือขอจัดท�าทะเบียนประวัติ
มีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สจุรติ ให้นายอ�าเภอหรอืนายทะเบยีน ผูม้อี�านาจตามกฎหมายและระเบยีบ สัง่ไม่อนมัุตหิรอื
ไม่อนญุาตในค�าขอแล้วแจ้งค�าสัง่ เหตผุลทีไ่ม่อนมุติั หรือไม่อนญุาต สิทธใินการอทุธรณ์ค�าส่ังและระยะเวลาการอทุธรณ์
ให้ผู้ขอทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว”
 ข้อ 7  ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสามของข้อ 127 ของระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2535
 “การคัด หรอืคดัและรบัรองส�าเนารายการเอกสารทะเบยีนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบยีนราษฎรตามวรรคหนึง่
ผู้มีส่วนได้เสียจะขอคัด หรือคัดและรับรองส�าเนารายการทะเบยีนราษฎรเป็นภาษาองักฤษตามท่ีผู้อ�านวยการทะเบยีนกลาง
ก�าหนดก็ได้”
 ข้อ 8 ให้ยกเลกิแบบพิมพ์ ท.ร.1/ก (แบบรบัรองรายการทะเบียนคนเกดิทีค่ดัรายการจากฐานข้อมลูการทะเบยีนราษฎร)
ท.ร.4/ก (แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายท่ีคัดรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร) และ ท.ร.15 (บันทึก
การรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกท�าลาย) ตามข้อ 134 (3 ทวิ) (8 ทวิ) และ (19 ทวิ)
ตามล�าดับ ท้ายระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
ส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 และให้ใช้แบบพิมพ์ ท.ร.1/ก ท.ร.4/ก และ 
ท.ร.15 ท้ายระเบียบนี้แทน
 ข้อ 9 ห้ามมใิห้เจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนผูม้อี�านาจลงชือ่ในค�าร้องและเอกสารการทะเบียนราษฎร ใช้ตรายาง
ลายมือชื่อประทับในค�าร้องและเอกสารการทะเบียนราษฎรแทนการลงลายมือชื่อด้วยตนเองโดยเด็ดขาด และเม่ือ
นายทะเบียนผู้มีอ�านาจตามกฎหมายลงลายมือชื่อแล้วให้ใส่วงเล็บชื่อตัวและชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงไว้ด้วย และไม่ต้อง
ประทับตราสัญลักษณ์ใด ๆ ในเอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท

..........................................................

โดย อภิญญา อุ่นเรือน
เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการพิเศษ

ส่วนการทะเบียนราษฎร



6

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

ฉบับเดือน ธันวาคม 2561

 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบัตรประจ�าตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติ

บัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 22 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาช�าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา

ท่ีก�าหนดแล้ว ให้ถอืว่าคดเีลกิกนัตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ปลดัเทศบาลเมอืงนครพนม

จะมอบอ�านาจการเปรยีบเทยีบปรับคด ีให้รองปลดัเทศบาล เป็นผูป้ฏบิตัริาชการแทน สามารถกระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจ

ของประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครพนม เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล

ของเทศบาล แต่เนื่องจากมีปลัดเทศบาลของส�านักทะเบียนท้องถิ่นบางแห่งได้มอบอ�านาจการเปรียบเทียบปรับให้

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงท�าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทางเดียวกัน จึงขอหารือ

แนวทางปฏิบัติการมอบอ�านาจการเปรียบเทียบปรับว่า ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนมปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ 

 กรมการปกครอง พิจารณาข้อหารือของส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมแล้วเห็นว่า ค�าสั่ง

กระทรวงมหาดไทย ที ่1497/2561 เรือ่ง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าที ่ลงวนัที ่22 สงิหาคม 2561 ได้แต่งตัง้ให้ ปลดัเทศบาล

เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวตาม มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ

บัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และการปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวนั้น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรยีบเทยีบปรบัคดตีามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2528 

มิได้ห้ามเรื่องการมอบอ�านาจไว้ ดังน้ัน กรณีปลัดเทศบาลเมืองนครพนม มอบอ�านาจการเปรียบเทียบปรับคดีที่มีโทษ

ปรบัสถานเดยีวให้ผูด้�ารงต�าแหน่งใดปฏบัิตริาชการแทน สามารถกระท�าได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ทีก่�าหนดตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 264 และข้อ 266 ที่ก�าหนดให้

มอบอ�านาจได้เฉพาะผู้ด�ารงต�าแหน่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลได้

การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบัตรประจ�าตัวประชาชน

“ปลัดเทศบาลมอบอ�านาจการเปรียบเทียบปรับให้รองปลัดได้หรือไม่”

           โดย ณรงฤทธิ์ มาทอง

      ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2561

 การด�าเนินการตามแนวทางกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นการก�าหนดแนวทาง
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิกรณตีรวจพบหลกัฐานหรอืรายการสงสัย หรือได้รับหนังสอืแจง้เรือ่ง หรอืการร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์ทางทะเบยีน และบตัรประจ�าตวัประชาชน การด�าเนินการกรณีมกีารกระท�าทจุริตทางทะเบยีนและบตัรประจ�าตัว
ประชาชนให้เป็นไปอย่าง มปีระสทิธิภาพทัง้ด้านการทะเบยีน การด�าเนนิคดอีาญากบัผูก้ระท�าผดิ และทางวนิยักบัเจ้าหน้าที่
ผูม้ส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าทจุรติด้วย ตลอดจนการแก้ไข (เยยีวยา) ปัญหาทางทะเบยีนแก่เจ้าของรายการผูส้จุรติ
ที่ถูกกระทบสิทธิให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและเพื่อมิให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการด�าเนินการดังกล่าว จึงให้ยกเลิก
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิดที่ มท 0310.7/ว 8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2544 โดยให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด�าเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนดังต่อไปนี้
 1. การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ กรณตีรวจพบหลักฐานหรือรายการต้องสงสัย หรือได้รับหนงัสือแจ้งเรือ่ง หรอืการ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน ด�าเนินการดังนี้
  1.1 ให้นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ ผู้อ�านวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือปลัด
เมอืงพัทยา แล้วแต่กรณ ีมอบหมายเจ้าหน้าทีค่นหนึง่คนใดรบัผดิชอบ หรอือาจแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพือ่ท�าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและรายการทางทะเบียน แสวงหาพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบพฤติการณ์การด�าเนินการทาง
ทะเบียนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการต่อไป
  1.2 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและรายการทางทะเบียน ให้ตรวจสอบจากฐานข้อมูล
ทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน เรียกหลักฐานเอกสารทางทะเบียนและหลักฐานเอกสารราชการอ่ืนที่มีอยู่ 
ตลอดจนการสอบปากค�าพยานบคุคล เช่น ผูแ้จ้งเร่ือง เจ้าของรายการ บดิามารดา ญาติใกล้ชดิ หรือบคุคลอืน่ทีรู้่จกัและ
รูเ้ห็นเป็นอย่างดใีนพืน้ที ่เป็นต้น เพือ่ใช้ประกอบการพสิจูน์ตวับคุคลและให้ได้ข้อเทจ็จรงิทีช่ดัเจนครบถ้วน หากต้องการ
หลกัฐานเอกสารเพิม่เตมิ หรอืตรวจสอบหลกัฐานเอกสารไปยงัส�านกัทะเบยีนอืน่ หรือหน่วยราชการซึง่เป็นผูอ้อกหลกัฐาน
เอกสารราชการดงักล่าว ให้ด�าเนนิการได้ตามความจ�าเป็นและเร่งรดัติดตามผลทกุระยะ พร้อมทัง้ต้องชีแ้จงให้ผูแ้จ้งเรือ่ง 
หรือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบไว้ด้วย
  1.3 รวบรวมข้อเทจ็จรงิ พยานหลักฐาน ข้อกฎหมายและระเบยีบปฏบิติัทีเ่ก่ียวข้อง พร้อมความเหน็สรปุ
เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง พิจารณาสั่งการ ซึ่งหากไม่มีมูลความจริงให้ยุติเรื่องและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
แต่หากผลการตรวจสอบพบว่ามมีลูกระท�าทจุรติทางทะเบยีน ให้เสนอความเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิการทางทะเบยีนและ
บตัรประจ�าตวัประชาชน เช่น การสัง่ระงบัความเคลือ่นไหวทางทะเบยีนไว้ก่อนการจ�าหน่ายรายการบคุคลการปรบัปรงุ
รายการทางทะเบียนราษฎร การยกเลิกและเพิกถอนหลักฐานเอกสารทางทะเบียน การบันทึกยกเลิกรายการในฐาน
ข้อมูลทะเบียน เป็นต้น การแก้ไข (เยียวยา) ปัญหาทางทะเบียนให้แก่ ผู้สุจริตท่ีถูกกระทบสิทธิ การด�าเนินคดีอาญา
กับผู้กระท�าผิดทุกคนในทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏตลอดจนการด�าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมกระท�าผิด ทั้งนี้
หากปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าเจ้าหน้าท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทางทะเบียนด้วย ควรเสนอปรับย้ายเจ้าหน้าท่ี
ผู้นั้นให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนทันที
 การตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ต้องด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง หากไม่สามารถด�าเนนิการ
ได้ทนั ให้เสนอความเหน็พร้อมเหตผุลความจ�าเป็นต่อผู้ท่ีได้มอบหมายหรือแต่งต้ัง เพ่ือขอขยายระยะเวลาด�าเนนิการได้อีก
2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน

(อ้างอิงจากหนังสือ ที่ มท 0309.6/ว 323 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557)

ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

แนวทางการด�าเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน (ตอนที่ 1) 



ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

นายสมพงค์ ชมชัย 

นายอ�าเภอศรีนคร
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 อำาเภอศรีนคร มีนายสมพงค์ ชมชัย เป็นนายอ�าเภอศรีนคร คนปัจจุบัน นายสมพงค์ได้กล่าวว่าอ�าเภอศรีนครเป็นอ�าเภอ

ที่มีขนาดเล็ก มีประชากรรวม 26,212 คน แยกเป็นชาย 12,707 คน/หญิง 13,505 คน ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 457 กิโลเมตร 

ห่างจากจังหวัดสุโขทัย 56 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัย เป็นที่ราบ เนื้อที่ประมาณ 168.015 ตารางกิโลเมตร

ทศิเหนอืตดิกับอ�าเภอศรสีชันาลยั และอ�าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ และทศิตะวนัออกตดิกบัอ�าเภอพชิยั และอ�าเภอตรอน จังหวดั

อุตรดิตถ์ ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับอ�าเภอสวรรคโลก การปกครอง มี 5 ต�าบล 49 หมู่บ้าน 1 เทศบาลต�าบล 5 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ส่วนแนวทางการให้บริการงานทะเบียนของนายอ�าเภอ ดังนี้ 1) นายอ�าเภอให้ความส�าคัญและมีการวางแผนพัฒนา

ยกระดับ และรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างจริงจัง 2) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอย่าง

ต่อเนื่อง 3) มีการพัฒนาปรับปรุงจัดระเบียบและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของส�านักทะเบียน และสภาพแวดล้อมทั้งหมดของ

ทีว่่าการอ�าเภอ  4) มีจุดประชาสมัพันธ์บรกิารส่วนหน้าจดุแรกในการตดิต่อแนะน�าข้อมูลข่าวสารการให้บรกิารเบือ้งต้น  5) มีบุคลากร

ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทัศนคติ

ที่ดีต่องานบริการประชาชนอย่างเต็มเปี่ยม 6) บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ในแต่ละวันมีประชาชนมา

รบับรกิารประมาณ 30-40 คน/วัน มทีัง้ในพืน้ทีอ่�าเภอศรนีคร และนอกพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอ�าเภอพชิยั อ�าเภอตรอน อ�าเภอลบัแล จังหวดั

อุตรดติถ์ และจากทีอ่ืน่ๆ ทีส่ะดวกมารบับรกิารยงัส�านกัทะเบียนอ�าเภอศรีนคร เช่น รับแจ้งความเอกสารหาย คดัรับรองส�าเนาทาง

ทะเบียน ทะเบียนราษฎร บัตรประจ�าตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป มีการให้บริการในช่วงพักเที่ยง/ช่วงเย็น/วันเสาร์ โดยส่วนใหญ่

เจ้าหน้าที่จะรับประทานอาหารกลางวันในห้องที่จัดเตรียมไว้เพ่ือให้บริการประชาชนได้ตลอดไม่เว้นเวลาพักเท่ียง ส่วนการจัดท�า

บัตรประจ�าตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงนั้น ปี 2560 จ�านวน 12 ราย และปี 2561 จ�านวน 8 ราย อ�าเภอศรีนครเคยได้รับรางวัล

ส�านักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 และนางไกรสร จิตจามีกร เจ้าหน้าที่ปกครอง เคยได้รับรางวัล

บุคลากรดีเด่น
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“ วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นบริการด้วยความเป็นมิตร พัฒนางานทะเบียนและบัตรสู่ความเป็นเลิศ ”

 แม้ว่าส�านักทะเบียน อ�าเภอศรนีคร จะมขีนาดเลก็ และจ�านวนผูม้ารบับรกิารแต่ละวนัจะไม่หนาแน่นเท่ากบัส�านกัทะเบียนอ่ืนๆ

แต่การให้บริการที่น่ีได้เน้นย�้าให้ท�าตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกฎหมาย โดยเฉพาะการอนุมัติ อนุญาตที่ต้องด�าเนินการในระบบ

เพื่อให้เกิดความถูกต้อง มีความรวดเร็ว และไม่ท�าให้ประชาชนเสียเวลา สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนมาโดยตลอด 

จุดเด่นในการให้บริการของส�านักทะเบียนอ�าเภอศรีนคร คือให้บริการที่รวดเร็วถูกต้องแม่นย�า โดยท�าตามขั้นตอนกระบวนการ

ท่ีกฎหมายก�าหนด จัดให้มีจุดบริการส่วนหน้า เพื่อสอบถามความประสงค์ว่ามารับบริการเร่ืองอะไรมีข้ันตอนและต้องใช้เอกสาร

ส�าคัญอะไรบ้างระหว่างรอรับบริการ อ�าเภอศรีนครมีอัตราก�าลังทั้งหมด 22 คน เป็นปลัดอ�าเภอ 5 คน เสมียนตรา 1 คน

เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้าง 6 คน อส. 6 นาย นักการ 1 คน ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของ

ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ประชาชนบางคนไม่แจ้งข้อความที่แท้จริงหรือข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ในการให้

บริการอย่างครบถ้วนท�าให้เกิดความล่าช้าในการบริการ หลักการสำาคัญหรือหัวใจของการให้บริการประชาชนของนายอำาเภอ

1) มุ่งเน้นบริการด้วยความเต็มใจ 2) บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียม 3) มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่งานบริการ 

ส่วนความพร้อมในการให้บริการประชาชน ตามนโยบายการยกเลกิส�าเนาเอกสารมคีวามพร้อมในการบริการและการอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการงดเรียกส�าเนาเอกสาร ส�านักทะเบียนอ�าเภอศรีนครได้ตั้งปณิธานในการบริการ

ประชาชน คือ “ให้บริการด้วยคุณภาพ ผู้รับบริการประทับใจ” วิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นบริการด้วยความเป็นมิตร พัฒนางานทะเบียน

และบัตรสู่ความเป็นเลิศ” โดยได้ก�าหนดพันธกิจ คือ 1) พัฒนาภูมิทัศน์ส�านักทะเบียนให้สวยงาม 2) สร้างสรรค์พัฒนาระบบ

งานบรกิาร และบคุลากรเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน 3) สนบัสนนุการด�าเนนิงานเลอืกต้ังทกุระดับ (4 การบริการประชาชน

ต้องบริการด้วยใจ
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 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น โดยมีนายวีนัส สีสุข ผู้อ�านวยการส�านัก

บริหารการทะเบียนเข้าร่วมในการประชุม เพื่อพิจารณา 

ค�าขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น คร้ังท่ี 

4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม

ราชสห์ี ชัน้ 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ

 สำานักบริหารการทะเบียน โดยส่วนส่งเสริม
การทะเบียนและบัตร จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา
บคุคลากรเพือ่เพิม่ศักยภาพการให้บรกิารด้านการทะเบียน
และบัตรประจ�าตัวประชาชน รุ่นที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมล�าปางเวยีงทอง อ�าเภอเมอืงล�าปาง จงัหวดัล�าปาง
โดยม ีนายวีนสั สสุีข ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบยีน 
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และนางรัฐยา อาจหาญ 
เผยพร ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
และคณะให้การต้อนรับ



11
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สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ตำาบลโตนด อำาเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย   โทร. 0-5569-3357, 0-5569-3367

นางรุ่งเพชร เทียกมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

นางกุลภาภร ชารีนิวัฒ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน

นายธีรวีร์ วานิชโยปชีวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ชลนที เพ็ชรประดับ
ลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 6 สำขำจังหวัดสุโขทัย

 นายบญุส่ง ยิม้ช้าง หวัหน้าศนูย์ฯ กล่าวว่า ผูป้ฏบิติังาน

ประจ�าส�านกังานเป็นข้าราชการจ�านวน 4 คน และลกูจ้างเหมาบรกิาร

1 คน รับผิดชอบส�านักทะเบียนจ�านวน 9 แห่ง เทศบาลเมือง

3 แห่ง เทศบาลต�าบล 13 แห่ง รวม 25 แห่ง และศูนย์บริการร่วม

อ�าเภอยิ้ม 1 แห่ง ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ การปฏิบัติงานว่า “มุ่งเน้น

คณุค่า พฒันาก้าวไกล เทคโนโลยทีนัสมยั มัน่ใจบรกิาร” ด�าเนนิงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากส�านักบริหารการทะเบียน ให้สามารถ

ขบัเคลือ่นตามแนวทาง พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ของกรมการปกครอง

ให้ส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ โดยไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคหรอืปัญหาต่างๆ
การใช้ไหวพริบและประสบการณ์ท่ีผ่านมาในการแก้ไขปัญหาการท�างาน การสนบัสนนุการเลือกต้ัง การผลติบัตรจติอาสา สนบัสนนุ

การท�าบตัรให้กบัแรงงานต่างด้าว การจดัท�าบตัรประจ�าตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง ให้ค�าแนะน�าระบบโปรแกรมแก่ส�านกัทะเบียน

อ�าเภอ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย จะมุ่งเน้นการท�างานให้บริการแบบเชิงรุกสามารถออกบริการได้ทันที

เมื่อมีกรณีเร่งด่วน หรือร้องขอมาเพื่อรับการสนับสนุน ซึ่งจะท�าให้ประชาชน ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

นายบุญส่ง  ยิ้มช้าง
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 

สาขาจังหวัดสุโขทัย

QR Code
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ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนสมรส

1. กรณีชายและหญิงท�าการหมั้นกัน โดยที่อายุยังไม่ถึง 17 ปี

บริบูรณ์ ผลของการหมั้นจะเป็นอย่างไร

 ก. โมฆะ 

 ข. โมฆียะ

 ค. ไม่สมบูรณ์

 ง. สมบูรณ์

 จ. เป็นอันยกเลิก

2. การหมัน้ของผูเ้ยาว์ซ่ึงไม่ได้รบัความยนิยอมจากบิดามารดา 

จะมีผลอย่างไร

 ก. โมฆะ 

 ข. โมฆียะ

 ค. ไม่สมบูรณ์

 ง. สมบูรณ์

 จ. เป็นอันยกเลิก

 

3. การสมรสจะกระท�าได้ต่อเมื่อ

 ก. ชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์

 ข. กรณีที่อายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับ

    ความยินยอมจากบิดามารดา

 ค. กรณอีายไุม่ถงึ 17 ปีบรบูิรณ์ กรณีมเีหตอุนัสมควร

    ศาลอาจอนุญาตให้ท�าการสมรสได้

 ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

 จ. ถูกทุกข้อ

4. กรณีบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้

ความสามารถ จดทะเบียนสมรสผลจะเป็นอย่างไร

 ก. โมฆะ 

 ข. โมฆียะ

 ค. ไม่สมบูรณ์

 ง. สมบูรณ์

 จ. เป็นอันยกเลิก

5. กรณ ีผูรั้บบตุรบญุธรรมและบตุรบญุธรรมสมรสกัน จะมีผล

อย่างไร

 ก. โมฆะ  

 ข. โมฆียะ

 ค. ไม่สมบูรณ์

 ง. สมบูรณ์

 จ. เป็นอันยกเลิก

6. การจดทะเบียนสมรสซ้อน มีผลเป็นอย่างไร

 ก. โมฆะ  

 ข. โมฆียะ

 ค. ไม่สมบูรณ์

 ง. สมบูรณ์

 จ. เป็นอันยกเลิก

 

7. เมือ่การสมรสส้ินสุด หญงิจะท�าการสมรสใหม่ได้ ในกรณใีด

 ก. เมื่อพ้น 310 วันนับแต่วันหย่า

 ข. เมื่อพ้น 210 วันนับแต่วันหย่า

 ค. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันหย่า

 ง. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันหย่า

 จ. เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันหย่า
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม เจ้าบ้าน คือใคร จ�าเป็นต้องมีเจ้าบ้านหรือไม่ในบ้านแต่ละหลัง

 ตอบ ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร “เจ้าบ้าน” หมายความว่าผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะ

เจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอ่ืนใดก็ตาม ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สาบสูญ หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติกิจการได้ ให้ถือว่าผู้ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน

 จากความหมายของค�าว่าเจ้าบ้านดังกล่าวก็มีประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้

 1. ในเร่ืองของการครอบครองบ้าน กฎหมายให้ความหมายว่า เจ้าบ้านจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน

แต่ในการครอบครองบ้านนั้น อาจจะครอบครองได้หลายฐานะ กล่าวคือ

  1.1 ครอบครองในฐานะเจ้าของ หมายถงึ การเป็นเจ้าของบ้าน กล่าวคือ ผู้ใดเป็นเจ้าของบ้านผู้นัน้ก็อยู่

ในฐานะของการเป็นเจ้าบ้านด้วย

  1.2 ครอบครองในฐานะผู้เช่า หมายถงึ การทีเ่จ้าของบ้านให้บคุคลอ่ืนเช่าบ้านของตนในลกัษณะนีผู้เ้ช่า

ก็อยู่ในฐานะของการเป็นเจ้าบ้าน ซึ่งในกรณีเช่นนี้เจ้าของบ้านตามข้อ 1.1 ก็จะพ้นจากการเป็นเจ้าบ้าน

  1.3 ครอบครองในฐานะอื่น ๆ  หมายถึง การครอบครองโดยมิใช่ในฐานะเจ้าของหรือในฐานะผู้เช่า เช่น 

การครอบครองในฐานะผูบั้งคบับัญชาหน่วยงานราชการ อาท ิผูอ้�านวยการโรงพยาบาล หรอืผูบ้ญัชาการเรอืนจ�า เป็นต้น

 2. เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าบ้าน โดยที่กฎหมายก�าหนดให้บ้านแต่ละหลังจะต้องมีเจ้าบ้านอยู่ตลอดเวลา 

เจ้าบ้านต้องท�าหน้าที่ในการแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่

หรือการแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบ้านใด

  2.1 ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน

  2.2 เจ้าบ้านไม่อยู่

  2.3 เจ้าบ้านตาย

  2.4 เจ้าบ้านสาบสูญ

  2.5 เจ้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่า

       ผู้ดูแลบ้านในขณะนั้น เป็นเจ้าบ้าน 

 สรปุได้ว่า เจ้าบ้านจะเป็นใคร ย่อมข้ึนอยูก่บัสถานะ การครอบครองบ้านในขณะน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูท้ีป่รากฏ

ชือ่ในทะเบียนบ้านและระบสุถานภาพว่าเป็นเจ้าบ้านเพยีงคนเดยีว โดยวธีิปฏบิตัใิห้นายทะเบยีนบนัทึกปากค�าเป็นหลกัฐาน

ไว้ว่าในขณะน้ันใครท�าหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน บุคคลนั้นก็จะมีฐานะเป็นเจ้าบ้าน หากปรากฏภายหลังว่าการให้ถ้อยค�าของ

บุคคลดังกล่าวเป็นเท็จก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน

	 ถาม การขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้าน กรณสูีติบตัรหาย เช่น นางเกดิ  เดือนแรม ร้องขอเพิม่ชือ่เข้าในทะเบยีนบ้าน

ให้กับ น.ส. แสง จันทร์อ่อน บุตรของตน โดยอ้างว่าได้แจ้งเกิดแล้ว  แต่ท�าหลักฐานสูติบัตรหาย  ส�านักทะเบียนอ�าเภอ

หนองไผ่ ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบสตูบัิตรและไม่ปรากฏชือ่ น.ส. แสง  จนัทร์อ่อน อยูใ่นทะเบยีนบ้าน แต่หลกัฐานทะเบียน

นักเรียนโรงเรียนระบุว่า น.ส. แสง  จันทร์อ่อน เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2517 บิดาชื่อ นายถนอม มารดาชื่อ นางเกิด 

บุคคลสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานอื่น ๆ น�ามาแสดงต่อนายทะเบียน จะสามารถขอเพิ่มชื่อได้ในกรณีใด



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนสมรส (หน้าที่ 13) /ข้อ 1 ก. /ข้อ 2 ข. /ข้อ 3 ง. /ข้อ 4 ก. /ข้อ 5 จ. /ข้อ 6 ก. /ข้อ 7 ก.
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 ตอบ กรณนีี ้นายทะเบยีนจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเอกสารและสอบสวนพยานบคุคลเก่ียวกบัประเดน็

ความสมัพนัธ์ระหว่าง นางเกิด เดอืนแรม กบั น.ส.แสง จนัทร์อ่อน ซึง่อาจหมายถงึการเรยีกหลกัฐานผลการตรวจดเีอ็นเอ 

(กรณีมีเหตุจ�าเป็นเนื่องจากไม่มีพยานที่ชัดเจนเพียงพอ) ถ้าเชื่อได้ว่า น.ส.แสง จันทร์อ่อน เป็นบุตรของ นายประคอง

และนางเกิด บุคคลสัญชาติไทยจริง ถึงแม้จะมีการแจ้งการเกิดกับก�านัน ซ่ึงเป็นนายทะเบียนต�าบลในขณะนั้นแล้วแต่

สูติบัตรสูญหายก็ตาม นายอ�าเภอ หรือนายทะเบียนอ�าเภอ สามารถอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านได้ตามระเบียบ

ส�านักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 97 หรือข้อ 103 แล้วแต่กรณี

	 ถาม มอบหมายให้คนอื่นที่มิใช่เจ้าบ้านไปแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่หรือแจ้งเรื่องเกี่ยวกับบ้านได้หรือไม่

อย่างไร

 ตอบ การแจ้งดังกล่าวกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน แต่ขณะ

เดียวกันก็ได้ก�าหนดให้เจ้าบ้านมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทนได้เช่นเดียวกัน โดยในมาตรา 46 ของกฎหมายว่าด้วย

การทะเบียนราษฎรบัญญัติไว้โดยสรุป ดังนี้

 ถ้าผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้ง (ซึ่งก็คือเจ้าบ้าน) มอบหมายให้ผู้ใดไปแจ้งแทนและเมื่อผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งต่อผู้มีหน้าที่

รับแจ้งแล้ว ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่นั้นได้แจ้งแล้ว

 จากมาตรา 46 จะพิจารณาเห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ในเรื่องการอ�านวยความสะดวกในการแจ้ง

ให้กับประชาชนเป็นส�าคัญ จึงไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้บุคคลอื่นไปท�าหน้าที่แทนเจ้าบ้านว่า

ต้องท�าอย่างไร เพียงแต่ การมอบหมายของเจ้าบ้านจะต้องปรากฏหรือให้ทราบรายละเอียดว่าได้มอบให้ใครไปท�าอะไร

แล้วลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้มอบหมายและมอบบัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมทั้งส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้

ผู้รับมอบน�าไปแสดงต่อนายทะเบียนก็เปรียบเสมือนเจ้าบ้านไปแจ้งด้วยตนเองแล้ว สรุปได้ว่า การมอบหมายประชาชน 

(เจ้าบ้าน) สามารถจัดท�าเป็นหนังสือขึ้นมาเองได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้หนังสือที่เป็นรูปแบบที่ส�านักทะเบียนก�าหนดขึ้น

	 ถาม กรณีตายในเรือประมงในน่านน�้าไทย จะต้องแจ้งตายท้องที่ใด เช่น นาย ก ลูกเรือประมงได้ออกไป

จบัปลากลางทะเลอ่าวไทย และได้ถงึแก่ความตายขณะจับปลา ขอทราบว่ากรณีนีจ้ะให้แจ้งการตายต่อนายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง

แห่งท้องที่ใด

 ตอบ กรณีดังกล่าวเป็นการตายนอกบ้าน การแจ้งการตายให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร

พ.ศ. 2534 มาตรา 21 (2) คอืให้ผูท่ี้ไปกับผูต้าย หรอืผูท้ีพ่บศพเป็นผูแ้จ้งต่อนายทะเบยีนผูรั้บแจ้งแห่งท้องทีท่ีจ่ะพงึแจ้งได้

ดังน้ันเมือ่เรอืประมงเข้าฝ่ังเทยีบท่าเรือให้ผูท้ีไ่ปกบัผูต้ายหรอืผูพ้บศพแจ้งการตายต่อนายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง ณ ส�านกัทะเบียน

ที่ท่าเรือนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบ



การใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
สวนบัตรประจำตัวประชาชน

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

 นายประเชิญ สมองด ี ผูอำนวยการสวนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน ไดจัดหนวยบริการจัดทำบัตร

เคล่ือนท่ี (Mobile Unit) ไปใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ในงาน Thailand Friendly

Desing Expo 2018 “มหกรรมอารยสถาปตยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ถึง 3 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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