
“ทุกสิทธิคนพิการ ผานบัตรประชาชนใบเดียว”
One Card All Rights

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เพื่อการใชบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card)

แทนบัตรประจำตัวคนพิการ

วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มกราคม 2562

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, ประเชิญ สมองดี บรรณาธิการประจำาฉบับ ชาคริต ตันพิรุฬห์ 

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

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ฉบับเดือน มกราคม 2562

คำ�นำ�

 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 ครับ ท่านผู้อ่านวารสาร “THE ONE” ทุกท่าน ในปีใหม่นี้

ขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงคุ้มครองท่านให้มีความสุข ปราศจาก

โรคภัยทั้งปวง และขอให้ปี พ.ศ. 2562 เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีของทุกท่าน

 ในปีใหม่นี้ กรมการปกครอง ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยได้มี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก�าหนดให้ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชน

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบตัรประจ�าตัวคนพิการ เพ่ืออ�านวยความสะดวก

แก่ผูพิ้การและตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการใช้บตัรประจ�าตวัประชาชนใบเดยีว

ในการรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทุกสิทธิและข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงกันใน

ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Linkage Center) ด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก 

และในเรื่องการอ�านวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร ที่จะน�า

ไปใช้ในต่างประเทศ กรมการปกครองได้ร่วมกับกรมการกงสุล พัฒนาการให้บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับ

ภาษาองักฤษผ่านระบบโปรแกรมการคัดรบัรองเอกสารการทะเบยีนภาษาองักฤษ จ�านวน 12 ประเภทเอกสาร อย่างเป็น

ทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ติดต่อขอรับ

บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ ได้ ณ ที่ว่าการอ�าเภอ ส�านักงานเขต เมืองพัทยา และส�านักงาน

เทศบาลที่ให้การบริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน ทั่วประเทศ

	 คณะข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจ�า	ส�านักบริหารการทะเบียน	ร่วมอวยพรปีใหม่	นายวิเชียร

ชดิชนกนารถ	รองอธิบดกีรมการปกครอง	ฝ่ายการทะเบยีนและเทคโนโลยสีารสนเทศ	และนายวนัีส	สสีขุ	ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารการทะเบียน	เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	2562	เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

นายวีนัส สีสุข
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ



3

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

ฉบับเดือน มกราคม 2562

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบัตรประจ�าตัวคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ

ส�านกับรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง และส�านกังานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) บรูณาการข้อมลูคนพกิาร

ของประเทศไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส�าหรับคนพิการทั่วประเทศ โดยมี นายวีนัส สีสุข ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน และ

ผู้แทนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรคนพิการ คนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

MOU บัตรประจ�ำตัวประชำชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ใช้แทนบัตรคนพิกำร มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส�ำหรับคนพิกำรทั่วประเทศ
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มกราคม 2562

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานท่ีออกเอกสารราชการท่ีประชาชนต้องใช้ ในชวีติประจ�าวนั
เป็นส่วนใหญ่ และเป็นเอกสารทีป่ระชาชนใช้น�าไปขอรบับรกิารนิตกิรณ์ประเภทค�าแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
กับกรมการกงสุลมากที่สุด เพื่อใช้ติดต่อท�าธุรกรรมในต่างประเทศ หรือวัตถุประสงค์ ด้านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ การไปท�างานในต่างประเทศ การสมรส/หย่า ในต่างประเทศ เป็นต้น
 มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 เหน็ชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยจัดท�าแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ 2 ภาษา ส�าหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจ�าวันจึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
กรมการปกครอง กรมการกงสุล ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา และส�านักงาน ก.พ.ร. ในการจัดท�าแบบฟอร์มเอกสาร
การทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนน�าเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอรับรอง นิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติ
และนติิกรณ์ การแก้ไขเพิม่เตมิรายการวนัเดอืนปีเกดิในเอกสารการทะเบยีนราษฎรลดขัน้ตอน และกระบวนการรบัรอง
เอกสาร (ไม่ต้องรบัรองการแปล) และเอกสารทีผ่่านการรับรองมมีาตรฐานการแปลทีไ่ด้รับการยอมรับจากหน่วยงานและ
มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สามารถน�าไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ
 กรมการปกครองเปิดให้บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษผ่านระบบโปรแกรมการคัด
รับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 ประเภทเอกสาร ได้แก่ รายการทะเบียนคนเกิด, รายการทะเบียน
คนตาย, รายการทะเบยีนบ้าน, รายการรบัรองการเกดิ,รายการข้อมลูเกีย่วกบับตัรประจ�าตัวประชาชน, รายการทะเบยีน
สมรส, รายการทะเบียนหย่า, รายการทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว, รายการทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว, รายการ
ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล, รายการทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และรายการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล อย่างเป็นทางการ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา เพือ่มอบเป็นของขวญัปีใหม่ภายใต้โครงการของขวญัปีใหม่เพ่ือมอบให้ประชาชน 
ประจ�าปี 2562 “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจ เราดูแล” ตามบทบาทภารกิจในการ “บ�าบัดทุกข์” และ “บ�ารุงสุข” ของ
กระทรวงมหาดไทย
 ทัง้นี ้ประชาชนสามารถใช้บตัรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ติดต่อขอรบั
บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษได้ ณ ที่ว่าการอ�าเภอ ส�านักงานเขต เมืองพัทยา และส�านักงาน
เทศบาล ที่ให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน ทั่วประเทศ

กรมกำรปกครองมอบบริกำรคัดรับรองเอกสำรกำรทะเบียนฉบับภำษำอังกฤษ

เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้แก่ประชำชน
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน มกราคม 2562

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง 

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

การประชุม หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 - 9 

และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด 

เพื่อเตรียมแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 4 

มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 อาคาร

กรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธบิดกีรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลง

สัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และ

การขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันศุกร์ที่

21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 อาคาร

กรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มกราคม 2562

 ตามที่ส�านักทะเบียนกลางได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสาร
การทะเบียนราษฎร โดยหากผูย้ืน่ค�าร้องขอให้นายทะเบยีนเพิม่รายการวนัทีแ่ละเดอืนเกดิในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
(ทะเบียนบ้าน และทะเบียนประวัติ) ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันวันที่เกิดและเดือนเกิดมาแสดง นายทะเบียนอ�าเภอและ
นายทะเบยีนท้องถิน่จะเพิม่รายการให้ผูร้้องโดยก�าหนดเป็นวนัที ่1 มกราคม ของปีทีเ่กดิ (กรณรีายการเดมิมแีต่ พ.ศ. เกดิ)
หรือวันที่ 1 ของเดือนที่เกิด (กรณีรายการเดิมมีแต่เดือนและปีที่เกิด) โดยอ้างมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์ ไม่ได้เนือ่งจากมาตราดงักล่าวเป็นการก�าหนดในเรือ่งการนบัอายขุองบคุคลเพือ่แก้ไขปัญหาการโต้แย้งทาง
ข้อกฎหมายเท่านั้น ส่วนรายการวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนเป็นข้อเท็จจริงในขณะเกิดซ่ึงแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน
 เนือ่งจากปัจจบัุน ส�านกัทะเบียนกลางได้รบัแจ้งปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนอนัเกิดจากรายการทะเบียน
ราษฎรไม่มีวันที่และเดือนเกิด โดยเฉพาะกรณีการท�าหนังสือเดินทางไปต่างประเทศและการขอวีซ่า โดยสถานทูตบาง
ประเทศจะออกวีซ่าให้เฉพาะคนที่มีรายการวันเดือนปีเกิดเท่านั้น และเมื่อผู้ร้อง ไม่มีหลักฐานยืนยันวันที่และเดือนเกิด
ทีถู่กต้องแสดงต่อนายทะเบยีน ย่อมท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการดังกล่าวได้ ส�านกัทะเบียนกลางจงึได้ขอหารอืคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
เห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นายทะเบียนสามารถน�ามาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายท่ัวไป มาใช้ด�าเนินการได้ในกรณีที่ผู้ร้องไม่มีหลักฐานยืนยันวันที่และเดือนเกิดที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการน�าบทบัญญัติของมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ มาใช้นัน้อาจมบีางกรณทีีไ่ม่สอดคล้องกบัข้อเทจ็จริง โดยเฉพาะกรณผู้ีร้องมพ่ีีน้องร่วมมารดาเดียวกนั โดยพีห่รอื
น้องมีวันที่เดือนและปีเกิดที่ชัดเจน ซึ่งอาจท�าให้เกิดข้อสงสัยได้ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิด
ในเอกสารการทะเบียนราษฎร เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักกฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จึงให้ยกเลิกหนังสือส�านักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 39 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 หนังสือส�านัก
ทะเบยีนกลาง ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0309.1/ว 9 ลงวันที ่28 มกราคม 2556 และหนงัสอืส�านักทะเบียนกลาง ที ่มท 0309.1/ว 26
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 และก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. เม่ือมีผูย้ืน่ค�าร้องขอให้นายทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิรายการวนัเดอืนปีเกดิในทะเบยีนบ้านหรอืทะเบยีนประวตัิ 
โดยขอเพิม่วนัทีแ่ละเดอืนเกดิ หรอืวนัทีเ่กดิ แล้วแต่กรณ ีให้นายทะเบยีนเรียกตรวจพยานหลักฐาน หรือสอบสวนพยาน
บุคคลให้ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม แล้วด�าเนินการ ดังนี้
  1.1 กรณีผู้ร้องอ้างเอกสารราชการ ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะจัดท�าก่อนหรือหลังการจัดท�าทะเบียน
ราษฎร ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วพิจารณาความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องของข้อมูล 
เช่น เอกสารที่อ้างถึงมีมากกว่า 1 ฉบับ ออกโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐคนละแห่ง แต่มีรายการเหมือนกัน 
เป็นต้น หากนายทะเบียนอ�าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิน่พจิารณาแล้วเหน็ว่าเอกสารดังกล่าวเชือ่ถอืได้ ให้แก้ไขเพิม่เตมิ
รายการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรวันเดือนปีเกิดในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร

โดย.ส่วนการทะเบียนราษฎร	ส�านักบริหารการทะเบียน
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  1.2 กรณีผู้ร้องไม่มีเอกสารราชการหรือไม่สามารถแสวงหาหลักฐานดังกล่าวได้ แต่มีพยานบุคคลที่
รู้เห็นการเกิดซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ร้องเกิดวันเดือนปีใด ให้นายทะเบียนสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แล้วรวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอ�าเภอพิจารณา หากนายอ�าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานดังกล่าว
เชื่อถือได้ ให้สั่งนายทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
  1.3 กรณีผู้ร้องมีหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือเอกสารราชการที่ระบุวันเดือนปีเกิดของ
ผูร้้องเป็นระบบจันทรคต ิ(ข้างข้ึน ข้างแรม ปีนกัษตัร) ให้นายทะเบียนเทยีบวนัเดือนปีเกดิตามเอกสารดังกล่าวเป็นระบบ
สุริยคติ จากปฏิทิน 100 ปี หรือ 150 ปี และให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิด
ของผู้ร้อง
  1.4 กรณีที่นายทะเบียนอ�าเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอ�าเภอ แล้วแต่กรณี ด�าเนินการตามข้อ 
1.1 หรือ 1.2 แล้ว ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมวันที่และเดือนเกิด หรือวันที่เกิด ตามหลักฐานของผู้ร้อง หรือไม่สามารถเทียบ
วันเดือนปีเกิดเป็นระบบสุริยคติตามข้อ 1.3 ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
การใช้บทบัญญัติตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพิ่มวันที่ 1 มกราคม (กรณีรายการของผู้ร้อง
มีแต่ พ.ศ.เกิด) หรือวันที่ 1 (กรณีรายการของผู้ร้องมีเดือนและ พ.ศ.เกิด) หรือวันที่ 1 มกราคม และปี พ.ศ. ที่เทียบกับ
ปีนักษัตรในรอบอายุของผู้ร้องจากปฏิทิน 100 ปี หรือ 150 ปี ซึ่งหากผู้ร้องตกลงก็ให้นายทะเบียนด�าเนินการให้
 2. ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิดของผู้ร้องโดยการใช้บทบัญญัติตามมาตรา 16 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ให้นายทะเบยีนบนัทกึเพิม่เตมิด้วยข้อความว่า “บคุคลล�าดบัที ่.. แก้ไขวนัเดอืนปีเกดิตามหลกัการ
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16” ไว้ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรด้วยทุกราย เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยกรณีผู้ร้องมีพี่หรือน้องร่วมมารดาเดียวกันที่มีวันที่เดือนและปีเกิดที่ชัดเจน 
 3. ค�าร้องของประชาชนจะต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็วทุกราย โดยเฉพาะกรณีที่ผู ้ยื่นค�าร้องมีเหตุผล
ความจ�าเป็นเป็นกรณีพิเศษที่จะต้องใช้รายการดังกล่าวขอให้นายทะเบียนพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดด้วย
การปฏิเสธค�าร้องของประชาชน จะต้องสั่งการโดยผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย และจะต้องแจ้งข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา
และเหตผุลของผูส้ัง่การให้ผูร้้องทราบเป็นหนงัสอืโดยเรว็ และห้ามมใิห้เจ้าหน้าทีข่องส�านกัทะเบยีนปฏเิสธการรบัค�าร้อง
ของประชาชนโดยเด็ดขาด
 4. การเรียกตรวจพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลเพ่ือพิจารณาด�าเนินการตามค�าร้องให้ค�านึงถึง
สภาพข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ของผู้ร้องในการแสวงหาพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นส�าคัญ มิใช่เรียกหลักฐาน
ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่หรือเรียกหลักฐานเกินกว่ากฎหมายก�าหนดหรือเรียกพยานหลักฐานที่ผู้ร้องไม่สามารถ
น�ามาแสดงได้ หากจ�าเป็นต้องตรวจสอบและขอหลกัฐานจากส�านักทะเบียนหรือหน่วยงานอืน่ ให้ส�านักทะเบยีนทีรั่บค�าร้อง
เป็นภาระในการด�าเนินการให้โดยไม่ชักช้าเว้นแต่ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะด�าเนินการเอง
  ขอให้นายทะเบียนทุกส�านักทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิดในเอกสาร
การทะเบียนราษฎร ด�าเนินการตามพยานหลักฐานของผู้ร้องเป็นส�าคัญ การใช้บทบัญญัติตามมาตรา 16 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ปฏิบัติเป็นทางเลือกสุดท้าย
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สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 99/14 ม.11 ตำาบลบ้านต๋อม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-484315, 054-481552

นางรชยา ศรีราช
จพง.ธก.ชำานาญงาน

น.ส.พัชรินทร์ พรหมเผ่า
จ.ปค.ชำานาญงาน

น.ส.อุทุม มะโนรี
จพง.ธก.ชำานาญงาน

นางทัศนีย์ บุญมโน
จพง.ธก.ชำานาญงาน

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดพะเยา

 ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาจังหวัดพะเยา
มนีายปฏิพล บญุเรอืง เป็นหวัหน้าศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค 5
สาขาจงัหวดัพะเยา และมข้ีาราชการผูป้ฏบิตังิานอกีจ�านวน 4 คน 
รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักทะเบียน 32 แห่ง 
ประกอบด้วยส�านักทะเบียนอ�าเภอ 9 แห่ง และส�านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล 23 แห่ง มีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและป้องกัน
การทุจริต ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน 
โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจสอบยืนยัน
ลายพิมพ์หัวแม่มือในระบบบริการงานบัตรประจ�าตัวประชาชน การตรวจสอบโดยใช้ระบบงานสถิติ เช่น ปริมาณการย้ายเข้า
ส�านักทะเบียนมากผิดปกติ การแจ้งการเกิด ณ ส�านักทะเบียนใดที่มีตัวเลขการแจ้งการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ การท�างานเชิงรุก
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอ ในการออกให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการจัดตั้ง
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสาขาจังหวัดพะเยา ในการให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวให้กับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

นายปฏิพล บุญเรือง
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 

สาขาจังหวัดพะเยา
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 2. การดำาเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชน
  (1) หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นการมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือเจ้าของ
รายการท่ีแท้จริง ซึ่งถูกแอบอ้างไม่มีตัวตนอยู่แล้ว ให้นายทะเบียนสั่งระงับความเคล่ือนไหวทางทะเบียนไว้ก่อน
หรือจ�าหน่ายชื่อและรายการบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้าน แล้วแต่กรณี โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ประกอบกฎกระทรวง ก�าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียน
พ.ศ.2551 และด�าเนินการตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 110 หรือ ข้อ 110/1 แล้วแต่กรณี โดยเคร่งครัด
  (2) หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อและรายการผู้อื่น โดยที่เจ้าของรายการ
แท้จริงยังมีตัวตนอยู่จริง ให้นายทะเบียนปรับปรุงแก้ไขรายการทางทะเบียนของเจ้าของรายการแท้จริงกลับคืนเข้าใน
ทะเบียนบ้านหลังเดิมก่อนท่ีจะมีการด�าเนินการโดยมิชอบทางทะเบียน เว้นแต่กรณีท่ีไม่สามารถด�าเนินการดังกล่าวได้ 
ให้พิจารณาให้เป็นไปตามความเป็นจริง
  (3) ให้เพกิถอนหลกัฐานเอกสารทางทะเบียนราษฎรทีม่กีารด�าเนินการโดยมชิอบ เช่น สูติบตัร มรณบัตร 
แบบการให้เลขประจ�าตัวประชาชน ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้าน เป็นต้น โดยหมายเหตุให้ทราบถึงที่มาของการ
เพิกถอน แล้วลงลายมือชื่อและวันเดือนปีก�ากับไว้
  (4) กรณีมีการแอบอ้างสวมตัวท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน ให้นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ ผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ากิ่งอ�าเภอ ผู้อ�านวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งจ�าหน่ายหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ได้แก่ ค�าขอ บ.ป.1 ใบรับค�าขอมีบัตร (บ.ป.2) หรือใบแทนใบรับ
ค�าขอมีบัตร (บ.ป.2 ก) และคู่ฉบับ ทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน (บ.ป.5) พร้อมทั้งเรียกบัตรประจ�าตัวประชาชน
ที่มีการกระท�าผิดดังกล่าวคืนเพื่อด�าเนินการจ�าหน่ายด้วย โดยหมายเหตุให้ทราบถึงสาเหตุและที่มาของการจ�าหน่าย
หลักฐานเอกสาร เช่น “จ�าหน่ายเนื่องจากสวมตัว/แสดงเอกสารเท็จ/มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ...ตามหนังสือ...
ลงวันที่....หรือตามบันทึก ปจว.ที่....ลงวันที่ ....” เป็นต้น แล้วลงลายมือชื่อและวันเดือนปีก�ากับไว้
  (5) กรณมีีการน�าช่ือและรายการทีแ่อบอ้างไปขอต้ังหรือเปล่ียนชือ่ตวั ชือ่รอง หรอืชือ่สกุล ให้นายทะเบยีน
ท้องทีย่กเลกิหลกัฐานทางทะเบียนและเรยีกหนงัสือส�าคญัเกีย่วกบัช่ือตัว ชือ่รอง หรอืชือ่สกลุ คนืจากผูแ้อบอ้างพร้อมทัง้
หมายเหตุการยกเลิกในหลักฐาน หรือหนังสือส�าคัญ โดยกรณี มีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ ว่า “ยกเลิก
เพราะผู้ได้รบัอนุญาตไม่มสีญัชาตไิทยขัดต่อมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัชิือ่บคุคล พ.ศ. 2505” หรอืในกรณแีอบอ้างสวมตัว
ทางทะเบียนว่า “ยกเลิกเน่ืองจากแอบอ้างสวมตัวผู้อื่น ตามหนังสือ....ลงวันที่ .....” แล้วลงชื่อและวันเดือนปีก�ากับไว้
  (6) กรณท่ีีมกีารน�าชือ่และรายการทีแ่อบอ้างไปจดทะเบียนครอบครัว ให้นายทะเบยีนบนัทกึข้อเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับรายการของผู้แอบอ้างไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนครอบครัว แล้วแต่กรณี
 ในกรณทีีม่กีารจ�าหน่ายรายการบคุคล หรือรายการทางทะเบยีน การยกเลิกหรือเพิกถอนหลักฐานเอกสารทาง
ทะเบียน ตามข้อ 2 (1) ถึง (6) ที่มีการจัดเก็บเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรหรือจัดเก็บหลักฐานเอกสารดังกล่าวไว้
ในฐานข้อมูลการทะเบียนด้วย ให้บันทึกการจ�าหน่ายรายการ การยกเลิก/เพิกถอน หลักฐานท่ีเก่ียวข้องในฐานข้อมูล
การทะเบียน แล้วแต่กรณี โดยบันทึกให้ทราบสาเหตุและที่มาของการจ�าหน่ายรายการ ยกเลิกหลักฐานดังกล่าว หรือ
บันทึกให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทางการทะเบียน นั้นๆ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บันทึกสาเหตุ
การจ�าหน่ายหรือการยกเลิก เป็น “อื่น ๆ” 

อ้างอิงจากหนังสือ ที่ มท 0309.6/ว 323 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

แนวทำงกำรด�ำเนินกำรกรณีทุจริตทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน (ตอนที่ 2) 

โดย.ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)



ส�านักทะเบียนอ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ 

นายอ�าเภอบ้านโคก
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 อำาเภอบ้านโคก เป็นอ�าเภอ 1 ใน 9 อ�าเภอของจังหวดัอตุรดติถ์อยูท่างภาคเหนอืของประเทศไทย มพีืน้ที ่1,055,911 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 6,599,433 ไร่ มีพื้นที่ติดกับประเทศลาว มีด่านถาวรคือด่านภูดู่ อ�าเภอบ้านโคกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ห่างจากตวัจงัหวดัอตุรดติถ์ 174 กิโลเมตร ในการเดนิทางตดิต่อกับจังหวดัอตุรดติถ์ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที

และห่างจากกรุงเทพมหานคร 643 กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลัก อ�าเภอบ้านโคกมีค�าขวัญที่ว่า

“ทานตะวันเหลืองอร่าม เมืองงาม ชายแดนไทย-ลาว อากาศหนาวเย็นดี ผ้ามัดหมี่ขจรไกล”

 เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ ในฐานะนายอ�าเภอ ได้กล่าวถึงการให้บริการของ

ส�านักทะเบียนอ�าเภอบ้านโคกว่า “เน้นให้ความส�าคัญในการบริการประชาชนตาม

นโยบายกรมการปกครองในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข แก่ประชาชน และให้แนวทาง

ในการปฏบิตังิานกบัเจ้าหน้าทีใ่นการให้บรกิารประชาชน คอื การให้บรกิารด้วยความ

โปร่งใส จรงิใจ และเต็มใจ กลับจากอ�าเภอด้วยรอยย้ิมได้ การท�างานต้องเป็นทมี ช่วยเหลอื

กันได้ ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์จากประชาชน จัดระบบวางแผนการท�างานโดยไม่มีความซ�้าซ้อน

มีความเป็นกันเอง ให้ความเป็นมติรเอาใจใส่กับประชาชน ความเป็นเพ่ือนมนษุย์ร่วมกนั

ซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการท�างานอื่นๆ ต่อไป ในแต่ละวันมีประชาชน

มาตดิต่อขอรับบริการเฉล่ียวนัละประมาณ 15 - 20 ราย ให้บริการโดยไม่หยดุพกัเทีย่ง

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอ จ�านวน 4 คน เป็นข้าราชการ 2 คน 

ลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 1 คน”
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ฉบับเดือน มกราคม 2562

นายวิรัตน์ ชุ่มมงคล
หวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและบัตรประจ�าตวั
ประชาชน ส�านกัทะเบียนอ�าเภอบ้านโคก
ได้กล่าวถึงกรณีเด็กท่ีมีเลขประจ�าตัว
ขึน้ด้วยตวัอกัษร (G) ในสถานศึกษาของ
อ�าเภอบ้านโคก ปัจจุบันมีอยู่จ�านวน 
75 ราย ส่วนการแก้ไขปัญหาหรือการ
ด�าเนนิการต่างๆ นัน้ ทางส�านกัทะเบยีน
อ�าเภอได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏบิตักิารอ�าเภอประกอบด้วย นายอ�าเภอ
บ้านโคก เป็นประธาน ผูอ้�านวยการโรงเรียน
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบล ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ
โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติการเป็นประจ�าทุกเดือน
 นายวิรัตน์ ชุ่มมงคล กล่าวว่า
ส�านักทะเบยีนอ�าเภอบ้านโคก ด�าเนนิการ
ให้สญัชาตไิทยมา ตัง้แต่ ปี 2556 - 2561 
ได้มีการอนุมัติสัญชาติไทย ดังนี้
  1. ได้รบัอนมัุตสิญัชาตไิทยตามมาตรา 7 ทวิ
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาตฯิ 
จ�านวน 5 คน
  2. ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 
23 แห ่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ 
จ�านวน 32 คน

 เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอ�าเภอบ้านโคก ได้กล่าวถึงความเป็นมาเกี่ยวกับ
กลุ่มคนไร้สัญชาติในเขตอ�าเภอบ้านโคกว่า..
  คนไร้สัญชาติ คือ คนที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคนในชาติจากรัฐ
ภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นๆ หรือ คนท่ีไม่ได้บันทึกสถานะคนถือสัญชาติของรัฐใดๆ
โดยปกติอาจจ�าแนกได้ 2 ประเภท คือ
  1. กลุม่คนทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศ เนือ่งจากหนภีาวะสงคราม ภาวะ
ความอดอยากยากแค้นในการท�ามาหากิน การย้ายถิ่นจากที่อื่นๆ บุคคลบนพื้นที่สูง และ
ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ในพื้นที่อ�าเภอบ้านโคกที่พบ
มากได้แก่กลุ่มคนลาวอพยพ
  2. กลุ่มคนที่เกิดในประเทศไทย โดยถือตามหลักดินแดน อาจเป็นบุตร
ของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยชอบหรือ โดยมิชอบ และยังไม่ได้รับสัญชาติเนื่องจากข้อ
จ�ากดัของกฎหมายบางฉบบั เช่น ตาม ปว.337 มต ิครม. ซึง่ในพื้นทีอ่�าเภอบ้านโคกมีกลุ่มคน
ไร้สญัชาต ิท้ังสองประเภทนีอ้ยูจ่�านวนหนึง่ ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ และส�านักทะเบียนท้องถิน่
ได้พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
  อุปสรรคในการดำาเนินการที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีจ�านวนน้อย มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการบ่อยครั้ง
ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่เข้ามาจาก
นโยบายรัฐบาล ท�าให้การด�าเนินงานยังไม่เสร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

การได้มาซึ่งสัญชาติของกลุ่มคนไร้สัญชาติในพื้นที่อำาเภอบ้านโคก 
 1. สภาพทัว่ไปของกลุม่คนไร้สญัชาต ิความเป็นอยู ่อาชพี การมตัีวตนในพ้ืนที ่จาก
ข้อมูล ในพื้นที่อ�าเภอบ้านโคกกลุ่มคนไร้สัญชาติจะมีทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดย
ส่วนใหญ่เป็นคนทีอ่พยพมาจากประเทศลาว เข้ามาอยูอ่าศัยในพ้ืนท่ีเป็นเวลานานมากกว่า 
10 ปี ได้เข้ามามคีรอบครวัในไทย มสีามหีรอืภรรยาเป็นคนไทย บางคนตกส�ารวจจากการ
ก�าหนดสถานะบุคคล และรวมถึงกลุ่มที่เป็นบุตรหลานที่เกิดในดินแดนแผ่นดินไทย ซึ่งได้
ด�าเนนิการขึน้ทะเบยีนต่างด้าว เมือ่ปี 2542 ตามมติ ครม. จ�านวน 365 ราย บางกลุม่ตกส�ารวจ
และขึน้สถานะทางทะเบยีนบคุคลเมือ่ปี 2554 เป็นบคุคลไม่มสีถานะทางทะเบยีน แต่กย็งั
มีบางกลุ่ม ที่ตกส�ารวจจากการด�าเนินการทั้ง 2 ครั้ง อยู่อีกจ�านวนหนึ่ง ปัจจุบันคนเหล่านี้
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และรับจ้างในพื้นที่
 2. การได้มาซึ่งสัญชาติของเด็กนักเรียนในพื้นที่มีจ�านวนเท่าไร ปัจจุบันจากการ
ส�ารวจจัดท�าทะเบียนเด็กและผู้ตกส�ารวจในพื้นท่ี และได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
บางส่วน จะพบว่ามีเด็กบางคนที่มีสิทธิได้รับสัญชาติตามบิดาหรือมารดาท่ีเป็นคนไทย
เกิดในประเทศไทยแล้ว จ�านวน 3 ราย
 3. การแก้ไขปัญหาและหลกัการพจิารณาในการให้สญัชาตใินฐานะนายอ�าเภอได้
แต่งตั้งคณะท�างานในการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาให้สถานะ
หรือสัญชาตกัิบบุคคลใดขึน้อยูก่บัข้อเทจ็จรงิทีส่อบสวนได้ ว่าบคุคลนัน้จะได้รบัสถานะใด
ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด เช่น บุคคลที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่
ได้สัญชาติ ตาม ปว.337 สามารถยื่นขอสัญชาติ ตาม ม.23 ตาม. พ.ร.บ.สัญชาติ โดยที่
นายอ�าเภอสามารถใช้อ�านาจในการพจิารณาได้ หรือการเกิดในประเทศไทย และขอมสีญัชาติ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ก็ต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนด

นายวิรัตน์ ชุ่มมงคล
ปลัดอำาเภอ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร



โดย.ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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ฉบับเดือน มกราคม 2562

ลับสมอง...ประจ�ำเดือน มกรำคม 2562

กับค�ำถำม...จรรยำบรรณของข้ำรำชกำร

1. จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ออกโดย
อาศัยอ�านาจตามกฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
     พ.ศ. 2534 
 ข. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
     พ.ศ. 2545 
 ค. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
 ง. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
 จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. ข. และ ค.
2 ข้อใดไม่ใช่ต�าแหน่งข้าราชการทีก่�าหนดในประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียน พ.ศ. 2545 
 ก. ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
 ข. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 ค. ผู้บริหารงานทะเบียน
 ง. นายตรวจการทะเบียน
 จ. ไม่มีข้อใดถูก
3. พึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยึดมั่นประโยชน์ของแผ่นดินและ
ความถูกต้องเป็นธรรม เป็น จรรยาบรรณของข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ต�าแหน่งใด
 ก. ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
 ข. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 ค. ผู้บริหารงานทะเบียน
 ง. นายตรวจการทะเบียน
 จ. ข้อ ค. และ ข้อ ง.
4. พงึมคีวามซือ่สัตย์ต่อหน้าที ่ท�างานอย่างมหีลกัการ มีระเบยีบ
มีเหตุผลที่ถูกต้อง มีความซื่อตรง จริงใจ บริสุทธิ์ใจต่องาน
พึงมีการวางแผนการตรวจก่อนปฏิบัติงาน โดยมีการปรับปรุง
แผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ สามารถปฏิบัติได้จริง
ติดตามและควบคุมดูงานที่ตนรับผิดชอบอย่างเพียงพอ
เป็นจรรยาบรรณ ข้อใด
 ก. ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน  ข. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 ค. ผู้บริหารงานทะเบียน  ง. นายตรวจการทะเบียน
 จ. ไม่มีข้อใดถูก

5. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง มีความ
น่าเชื่อถือและพึงละเว้นจากการประพฤติปฏิบัติใดๆ ที่ไม่
เหมาะสม อนัอาจเกดิความเสือ่มเสยี หรือเสยีหายแก่ราชการได้
เป็นจรรยาบรรณ ข้อใด
 ก. ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
 ข. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 ค. ผู้บริหารงานทะเบียน
 ง. นายตรวจการทะเบียน
 จ. ไม่มีข้อใดถูก
6. พึงใช้ความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามหลักวิชาด้วยความ
ชอบธรรม สขุมุ รอบคอบในการปฏบิตัหิน้าท่ี ศกึษาและสงัเกต
ด้วยวิจารณญาณท่ีมีคุณธรรม ยึดมั่นในการรักษาประโยชน์
ประเทศชาติและประชาชน เป็นจรรยาบรรณ ข้อใด
 ก. ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
 ข. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 ค. ผู้บริหารงานทะเบียน
 ง. นายตรวจการทะเบียน
 จ. ไม่มีข้อใดถูก
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 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล สำานักบริหาร

การทะเบียน และมีนายแพทย์ การุณย์ คุณติรานนท์

รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมประชุมหารือระเบียบส�านัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ ้มครองและจัดการข้อมูล

ทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 

2562 ณ ห้องประชมุบวัแก้ว ชัน้ 2 อาคารกรมการปกครอง 

(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นายสุโสฬส พึ่งบุญ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน

และระเบียบการทะเบียนทั่วไป เป็นผู้แทนส�านักบริหาร

การทะเบียน ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

โรงเรยีนวดัสวุรรณบ�ารุงราชวราราม และโรงเรยีนสมหุราษฎร์บ�ารงุ

เพือ่สนบัสนนุด้านการศกึษาเนือ่งใน วนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี

2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562



โดย..ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม กรณผีูเ้ยาว์มคีวามประสงค์ขอแจ้งย้ายปลายทางตนเองเข้าในทะเบียนบ้านทีบ่ดิามารดามชีือ่อยู ่กรณนีี้

มีแนวทางด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ กรณีดังกล่าว ส�านักทะเบียนกลางได้มีหนังสือ ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549 เรื่อง 

หารือแนวทางปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางของผู้เยาว์ โดยส�านักทะเบียนกลางได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทาง

ปฏิบัติกรณีผู้เยาว์ขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางด้วยตนเอง สรุปว่า

  1. ผูเ้ยาว์สามารถแจ้งย้ายทีอ่ยูป่ลายทางด้วยตนเองได้ ถ้าเป็นการแจ้งย้ายเข้าทะเบยีนบ้านทีบ่ดิามารดา

หรอืผูป้กครองโดยชอบด้วยกฎหมายมชีือ่อยู ่หรอืทะเบยีนบ้าน ของบ้านทีบ่ดิามารดาหรือผูป้กครองมีภมูลิ�าเนาอาศัยอยู่

เป็นหลักแหล่งประจ�า แต่ถ้าสถานท่ีอยู่ปลายทางมิใช่สถานที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งประจ�าหรือภูมิล�าเนาของบิดามารดา

หรือผู้ปกครองผู้เยาว์ก็ไม่สามารถขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ ดังนั้น ในกรณีผู้เยาว์ยื่นค�าร้องขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง 

นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งจะต้องสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับท่ีอยูอ่าศยัหรือภมูลิ�าเนาของบดิามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย

กฎหมายของผู้เยาว์ให้ปรากฏชัดและบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย

  2. ส�าหรบัประเดน็เรือ่งผูเ้ยาว์จะต้องมช่ีวงอายเุท่าใดทีส่ามารถด�าเนนิการเกีย่วกบัการทะเบยีนราษฎร

ได้ด้วยตนเองนัน้ เห็นว่าผูเ้ยาว์ท่ีมอีายตุัง้แต่สบิห้าปีบรบิรูณ์สามารถขอแจ้งย้ายทีอ่ยูป่ลายทางและขอแก้ไขรายการบคุคล

ในเอกสารการทะเบียนราษฎรของตนเองในกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดงตามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง

ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 90 และข้อ 115 (1) แล้วแต่กรณี

	 ถาม กรณสี�านกัทะเบียนบางแห่งออกเอกสารทางทะเบยีนราษฎร โดยลงรายการผดิพลาดในใบแจ้งย้ายทีอ่ยู่

เช่น ตัวสะกด ตัวการันต์ เมื่อประชาชนตรวจดูเอกสารในขณะนั้นพบข้อผิดพลาด และได้ร้องขอให้นายทะเบียนผู้ออก

เอกสารแก้ไขให้ แต่นายทะเบียนกลับแจ้งให้น�าเอกสารไปแจ้งย้ายเข้าก่อน เพื่อจะให้ส�านักทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายเข้าเป็น

ผู้แก้ไขรายการให้ กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ กรณีเมื่อประชาชนตรวจพบข้อผิดพลาดของเอกสารที่นายทะเบยีนเพิง่ออกให้ ย่อมสามารถร้องขอให้

นายทะเบยีนผูอ้อกเอกสารด�าเนนิการแก้ไขได้ทนัท ีซ่ึงนายทะเบยีนกค็วรรีบพิจารณาแก้ไข โดยไม่ควรบอกให้ประชาชน

ไปแจ้งย้ายเข้าทีท่ะเบียนบ้านแห่งอืน่ก่อน โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร 

พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 115 ประกอบข้อ 11



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามจรรยาบรรณของข้าราชการ (หน้าที่ 12) /ข้อ 1 จ. /ข้อ 2 ข. /ข้อ 3 ค. /ข้อ 4 ง. /ข้อ 5 ง. /ข้อ 6 ง.
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 ถาม กรณีการรับแจ้งการตายของคนที่แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน และยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

หลังใด กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 

 ตอบ ตามหนังสือส�านักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 58 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เรื่อง การรับแจ้ง

การตายของคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่ ส�านักทะเบียนกลางได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

 1. เมือ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งการตายพบว่า ผูต้ายมรีายการบคุคลในฐานข้อมลู การทะเบยีนราษฎรระบสุถานภาพ

เป็นคนทีอ่ยูร่ะหว่างการย้ายท่ีอยู ่ให้ด�าเนนิการรบัแจ้งการตายตามปกติโดยรายการทีอ่ยูข่องผูต้ายให้บนัทกึรายการบ้าน

ที่อยู่จริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้งการตาย

 2. ระบบโปรแกรมปฏิบัติการรับแจ้งการตายและออกมรณบัตร จะท�าการเปลี่ยนสถานภาพรายการบุคคลของ

ผู้ตายเป็นตายระหว่างการย้ายท่ีอยู่ และจ�าหน่ายรายการบุคคลดังกล่าวในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ซ่ึงถ้าส�านัก

ทะเบียนตรวจสอบหรือคัดรายการบุคคลจากฐานข้อมูลตามแบบ ท.ร.14/1 จะปรากฏบันทึกหมายเหตุว่าบุคคลนี้ตาย

เมื่อวันที่........ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่นายทะเบียนออกมรณบัตร

 3. ถ้ามีผู้ใดน�าใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ที่มีรายการบุคคลของผู้ตายไปแจ้งย้ายเข้า ระบบโปรแกรมปฏิบัติการ

จะปฏเิสธการรบัแจ้งย้ายรายการบุคคลดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัมใิห้เกดิการกระท�าโดยมชิอบ โดยถ้าเกดิเหตกุารณ์

เช่นน้ีให้นายทะเบยีนทีร่บัแจ้งการย้ายเข้าด�าเนนิการสอบสวนผูแ้จ้งย้ายให้ปรากฏข้อเทจ็จริงถงึสาเหตุของการแจ้งย้ายทีอ่ยู่

ดังกล่าวว่ามีเจตนากระท�าการโดยทุจริตหรือไม่ แล้วให้ด�าเนินการ ตามอ�านาจหน้าที่ ส่วนหลักฐานใบแจ้งการย้ายที่อยู่

ให้นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งหมายเหตตุรงรายการบคุคลของผูต้ายว่า “บคุคลนีต้ายระหว่างการย้ายทีอ่ยู”่ แล้วน�าส�าเนาหลกัฐาน

ดังกล่าวแจ้งให้ส�านักทะเบียนต้นทางที่ออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่เพื่อแจ้งเจ้าบ้านให้น�าทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

มาบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติม

 ถาม กรณีผู้ร้องมาขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านที่ส�านักทะเบียน ก ซึ่งเป็นภูมิล�าเนาที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้อง 

ส�านักทะเบียน ก ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ร้องเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย ที่ส�านักทะเบียน ข แต่ผู้ร้องไม่สามารถ

เดินทางไปด�าเนินเรื่องที่ส�านักทะเบียน ข ได้ กรณีนี้ส�านักทะเบียนควรด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ กรณีนี้ให้ด�าเนินการเพิ่มชื่อให้ผู้ร้องตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 94 ก�าหนดว่า คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 

(ท.ร. 14) โดยอาศัยหลกัฐานสูตบัิตร ใบแจ้งการย้ายทีอ่ยู ่หรอืทะเบยีนบ้านแบบเดมิทีไ่ม่มเีลขประจ�าตวัประชาชน เป็นต้น 

ส�าหรบักรณีดงักล่าว เนือ่งจากผูร้้องเคยมชีือ่และรายการอยูใ่นทะเบยีนบ้านแบบเดิมฯ ซึง่ต้องยืน่ค�าร้องต่อนายทะเบียน

แห่งท้องที่ ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย แต่เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน ในกรณีนี้

ให้ส�านักทะเบียนที่ผู้ร้องมีภูมิล�าเนาอยู่ในปัจจุบันด�าเนินการรับค�าร้อง การตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนพยาน

บุคคลในเรื่องการขอเพิ่มชื่อดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส�านักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 46 ลงวันที่ 31 

มนีาคม 2551 เรือ่ง ขยายผลการด�าเนนิการตามโครงการเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 : ให้สถานภาพทางกฎหมายแก่คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน



สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนยตอบปญหางานทะเบียนและบัตร
  (Call Center 1548) ในการตอบปญหางานทะเบียนและบัตรฯ ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 

นางสาวขวัญณัฐทิชา ภัทรศิริกรกุล
หัวหนาศูนยตอบปญหางานทะเบียนและบัตรฯ 1548

ขอมูลการใหบริการ ทางโทรศัพท

23,130

8,274

1,370

82

31

243

2,274

35,404

1. งานทะเบียนราษฎร

2. งานทะเบียนทั่วไป

3. งานบัตรประจำตัวประชาชน

4. งานสัญชาติ

5. โครงการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

6. การเลือกตั้ง

7. เรื่องอื่น ๆ

รวม

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

ทาง

MAIL

ทาง

WEB SITE

ทาง

IVR

ทาง

LINE
รวมทุกชองทาง

330

186

23

8

-

-

72

619

1,548

621

105

99

-

5

346

2,724

27,417

4,439

5,741

-

-

-

-

37,597

-

-

-

-

-

-

-

-

52,425

13,520

7,239

189

31

248

2,692

76,344
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