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THE ONE Call Center 1548 ปที่ 11 ฉบับที่ 02 ประจำเดือน กุมภาพันธ 2562

เดอะ วัน

14 กุมภาพันธ 2562 วันวาเลนไทน

สำนักทะเบียนอำเภอ
ไดเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง
จึงไดจัดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสในวันแหงความรัก 
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2562

คำ�นำ�

 เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนส�าคัญทางการทะเบียน ส�านักทะเบียนหลายแห่ง

รณรงค์ให้ประชาชนเหน็ความส�าคญัของการจดทะเบยีนสมรส เพราะการจดทะเบยีนสมรส

จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่กฎหมายให้การรับรองสถานภาพ 

ไม่ว่าจะในฐานะสามีภรรยา หรือบิดามารดากับบุตร ทะเบียนครอบครัวเป็นเอกสาร

หลกัฐานทางกฎหมายทีม่คีวามส�าคญั และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการรักษาสิทธแิละ

หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว และได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

 ในหลายปีที่ผ่านมา ส�านักทะเบียนหลายแห่งจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชน

ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการจดทะเบียนสมรส เช่น งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง 

จังหวัดสุรินทร์ พิธีวิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง งานจดทะเบียนสมรสบอกรักลอยฟ้า 

จังหวัดเชียงราย ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

มากมาย

 นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส�านักบริหารการทะเบียนขอเน้นย�้าการสร้างความรู้ และการยกระดับ

การให้บรกิารประชาชนตามนโยบายของกรมการปกครองในเรือ่งการไม่เรยีกส�าเนาเอกสารจากประชาชน (Zero Copy) 

ส�านกัทะเบยีนต่าง ๆ  ได้ด�าเนนิการตามนโยบายเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน โดยประชาชนสามารถ

ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้

	 นายสุชาติ	ธานีรัตน์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน	และนางรัฐยา	อาจหาญ	เผยพร	ผู้อ�านวยการ

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร	ให้การต้อนรับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อขอเข้า

สัมภาษณ์ถึงแนวทางการด�าเนินงานของกรมการปกครองในมิติของผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตตามโครงการ	

“ศกึษาแนวทางพัฒนาเมอืงให้ตระหนกัถงึคณุค่าของผูส้งูอาย”ุ	เมือ่วนัท่ี	5	กมุภาพนัธ์	2562	ณ	ห้องประชมุบวัแก้ว	

ชั้น	2	ส�านักบริหารการทะเบียน	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

นายวีนัส สีสุข
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

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

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 นายวีนสั สสีขุ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารการทะเบียน เป็นวทิยากรในการบรรยายความรู้ “วชิางานทะเบียน
และบัตรประจ�าตัวประชาชน” ให้กับนักเรียนหลักสูตรปลัดอ�าเภอ ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 จ�านวน 300 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว 
ชั้น 2 ส�านักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 นายวิเชียร ชดิชนกนารถ รองอธบิดกีรมการปกครอง ประชมุหารอืร่วมกบัเจ้าหน้าทีส่�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยมี นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูล และนางสาวลักษณา อภิรติปัญญา รักษาราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนบริหารและ
พัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน เข้าร่วม การประชุม วันเมื่อศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2
ส�านักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 ผู้บริหารส�านักบริหารการทะเบียน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าฟังบรรยายในการให้ความรู้
เกีย่วกบันวตักรรมการฝึกสอนทกัษะภาษาองักฤษแบบอจัฉริยะในหวัข้อ “นวตักรรมการบริหารมติิใหม่ในโลกยุค 4.0” และ
“การฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบใหม่ทีง่่ายและได้ผลส�าหรบัคนไทยยคุ 4.0” โดยศาสตราจารย์พเิศษ ดร.อิทธกิร วัฒนะ
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่7 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบวัหลวง ชัน้ 10 ส�านกับริหารการทะเบยีน อาคารกรมการปกครอง 
(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 การจดทะเบียนสมรสของชายหญิงท�าให้เป็นสามภีรรยากนัโดยถกูต้องตามกฎหมาย คูส่มรสมสีทิธร่ิวมใช้ชือ่สกลุ

ของอกีฝ่ายหนึง่ ตามทีต่กลงกันหรือต่างฝ่ายต่างใช้ชือ่สกลุของตน สามภีรรยามสิีทธรัิบเงินสวสัดิการจากหน่วยงานของรฐั

หรอืภาคเอกชนท่ีให้สวสัดกิารกบัคูส่มรสทีช่อบด้วยกฎหมาย สามภีรรยาสามารถน�าหลกัฐานการสมรสไปลดหย่อนภาษไีด้

สามภีรรยามสีทิธจิดัการสนิสมรสร่วมกนันบัตัง้แต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส ซ่ึงเรียกว่าเป็นสินสมรส สามีหรือภรรยามีสทิธิ

รับมรดก กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดถึงแก่กรรมในฐานะทายาทโดยธรรม สามีหรือภรรยามีสิทธิฟ้องด�าเนินคดีหรือร้องเรียก

ค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทนจากผูท่ี้ท�าให้คูส่มรสของตวัเองบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติได้ สามหีรอืภรรยามสีทิธอินญุาตให้แพทย์

ท�าการผ่าตัดรักษาอีกฝ่ายหนึ่งได้ สามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน

กรณคีูส่มรสมชีูก้ส็ามารถเรียกค่าเสยีหายได้ท้ังจากคูส่มรสของตวัเอง และเรยีกค่าเสยีหายจากชูไ้ด้ด้วย สามภีรรยามสีทิธิ

ขอสัญชาติตามสามีหรือภรรยาได้ บุตรมีสิทธิขอสัญชาติตามบิดามารดาได้ การจดทะเบียนสมรสท�าให้บุตรเป็นบุตร

ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาด้วย และบุตรสามารถมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่ให้

สวัสดิการกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดามีสิทธิใช้อ�านาจปกครองบุตรร่วมกัน

 การสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามเงื่อนไขของกฎหมาย ดังนี้

 1) คู่สมรสชายและหญิงจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 2) คู่สมรสชายและหญิงจะต้องแสดงความยินยอมโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและพยานอย่างน้อย 2 คน

 3) นายทะเบียนด�าเนินการจดทะเบียนสมรส และได้ออกใบส�าคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนสมรส (คร.2)

     ให้กับคู่สมรสไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรับรองสิทธิและสถานภาพของคู่สมรส

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

 ชายหรอืหญงิมอีาย ุ17 ปีบรบูิรณ์ แต่ในกรณทีีม่เีหตอุนัควร ศาลอาจอนุญาตให้ท�าการสมรสก่อนชายและหญิง

มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ กรณีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ตามกฎหมาย ไม่เป็นบคุคลวกิลจรติหรอืเป็นบคุคลซึง่ศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ ไม่เป็นพีน้่องร่วมบดิามารดาหรอื

ร่วมบิดาหรือมารดา ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น ผู้รับบุตรบุญธรรมจะท�าการสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ หญิงหม้าย

ที่จะสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส 

 บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ ส�าเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ และ

หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมายพร้อมแปล 

(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส

 คูส่มรสยืน่ค�าร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าทีห่รอืนายทะเบยีน ณ ทีว่่าการอ�าเภอ หรอื ส�านกัทะเบยีนเขต

ได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องค�านึงถึงภูมิล�าเนาของคู่สมรส คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องน�าบิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง

โดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม พยานบุคคลจ�านวน 2 คน และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส

ณ ส�านักทะเบียน หากขอจดทะเบียนสมรสนอกส�านักทะเบียนต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ 

รับ - ส่ง นายทะเบียนการจดทะเบียนสมรสนอกส�านักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท และกรณี

การจดทะเบียนสมรสในเขตชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่เหมาะสม เช่น ภูกระดึง หาดสมิหลา เสียค่า

ธรรมเนียม 20 บาท

โดย...ส่วนการทะเบียนทั่วไป

“ทะเบียนสมรส ส�ำคัญอย่ำงไร..?”

6
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พบบัตรประจ�ำตัวประชำชนที่เจ้ำของบัตรท�ำหำยหรือลืมไว้ต้องท�ำอย่ำงไร

โดย...ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

 บตัรประจ�าตวัประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กบัประชาชนผูม้สีัญชาตไิทยเพือ่ใช้พสิจูน์ทราบและ

ยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิหรือประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายการใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียว

ในการติดต่อราชการ รวมท้ังการติดต่อขอรับบริการจากภาคเอกชน ซ่ึงจากความส�าคัญของบัตรประจ�าตัวประชาชน

ดังกล่าวท�าให้กลุ่มมิจฉาชีพต้องการบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้อื่นเพื่อไปด�าเนินการด้านธุรกรรมต่าง ๆ โดยมิชอบ 

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของบัตรได้

 ผูท้ีเ่ป็นเจ้าของบัตรจงึต้องเกบ็รกัษาบัตรไว้อย่างดี ระวงัอย่าให้สญูหาย หากรูว่้าบตัรสญูหายเมือ่ใดให้รีบแจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอ�าเภอ ส�านักงานเขต ส�านักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสถานที่ท�าบัตรต่าง ๆ

ทีอ่ยูใ่กล้โดยเรว็ทีส่ดุเพือ่แจ้งบตัรหายพร้อมขอมบีตัรใหม่ และเมือ่พนกังานเจ้าหน้าที ่ออกบตัรใหม่แล้วบตัรเดิมทีสู่ญหาย

จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัทัินที อย่างไรกต็าม หากมใิช่กรณบีตัรหายจรงิ แต่เจ้าของบตัรไปแจ้งบตัรหายและขอมบีตัรใหม่

อาจมคีวามผดิฐานแจ้งข้อความหรอืแสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยบตัรประจ�าตวั

ประชาชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ รวมทั้งหากยินยอมให้

ผู้อื่นน�าบัตรไปใช้ในทางทุจริตต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 60,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 กรณีหน่วยบริการภาครฐั ภาคเอกชน ทีป่ระชาชนไปตดิต่อขอใช้บรกิารหรอืตดิต่อทำาธรุกรรม หรอืประชาชน

ผูใ้ดพบบตัรประจำาตวัประชาชนทีเ่จ้าของบตัรทำาหายหรอืลมืไว้ หากไม่สามารถติดต่อเจ้าของบตัรมารบัคนืได้ขอให้

นำาส่งบัตรประจำาตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำาหายหรือลืมไว้ดังกล่าวให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำาเภอ 

สำานกังานเขต สำานกังานเทศบาล ศาลาว่าการเมอืงพทัยา หรอืสถานทีใ่ห้บรกิารจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนหรอื

ใส่ตู้ไปรษณย์ี แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้หากผูใ้ดน�าบัตรประจ�าตวัประชาชนของผูอ้ืน่ไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของบตัรมคีวามผดิ

ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชน ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท

ถงึ 100,000 บาท หรอืหากเอาไป หรือยดึไว้ซึง่บตัรของผูอ้ืน่เพ่ือประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผูอ้ืน่โดยมชิอบต้องระวางโทษ

จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องด้วย

 ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรค หรือต้องการข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจ�าตัวประชาน กรุณาติดต่อได้ที่ 

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์

0 - 2791 - 7620 หรือสายด่วน 1548 ตามวันและเวลาราชการ



ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ

นายอ�าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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“วาจาสุภาพ มีจิตบริการ อัธยาศัยดีต่อผู้รับบริการ”

 อ�าเภอฟากท่าเดิมมีฐานะเป็นกิ่งอ�าเภอ และได้รับการยกฐานะเป็นอ�าเภอเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2501 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 

ต�าบลฟากท่า อ�าเภอฟากท่า โดยมคี�าขวญัประจ�าอ�าเภอ “ห้วยเทบิสวยงาม มะขามหวานฉำา่ ลอืนามปูต่า ผ้าทอลอืไกล” ฟากท่า 

เป็นหนึ่งใน 9 อ�าเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ห่างจากจังหวัด 123 กิโลเมตร มีพื้นที่ 

363,669 ตารางกโิลเมตร สภาพพืน้ท่ีท่ัวไปเป็นภูเขาสงูสลบักบัทีร่าบเชิงเขา ด้านการปกครองแบ่งเป็น 4 ต�าบล 31 หมูบ้่าน ปัจจบุนั

อ�าเภอฟากท่า มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 14,370 คน 

 สำานกัทะเบยีนอำาเภอฟากท่า มนีายสมศกัดิ ์สขุประเสรฐิ เป็นนายทะเบยีนอำาเภอฟากท่า โดยได้กล่าวถึงแนวทางการให้บรกิาร

งานทะเบียนของส�านักทะเบียนอ�าเภอฟากท่าว่า อ�าเภอซึ่งเป็นอ�าเภอขนาดเล็กมีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคน ในแต่ละวันจะมี

ประชาชนมาขอรับบริการงานทะเบียนประมาณ 15 -20 คน ในส่วนรูปแบบการให้บริการประชาชนนั้น จะเน้นให้ความส�าคัญ

การบริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองเป็นหลัก และให้นโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ

ประชาชนโดยเน้นให้บรกิารในช่วงพกัเท่ียง ส�านกัทะเบียนอ�าเภอฟากท่ามเีจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารประชาชน จ�านวน 4 คน เป็นข้าราชการ 

2 คน สมาชิก อส. 2 คน ในส่วนของกลุ่มคนไร้สัญชาตินั้นจากการตรวจสอบฐานข้อมูลแล้วส�านักทะเบียนอ�าเภอฟากท่ายังไม่พบ

กลุ่มคนไร้สัญชาติในเขตอ�าเภอฟากท่า
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 ส�านักทะเบียนอ�าเภอฟากท่า มีนางสาวศิริพร กองสุข ปลัดอ�าเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ ได้กล่าวว่าหลังจากที่

ตนเองเรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม อันดับ 1) 

กไ็ด้มาสมคัรสอบเป็นปลดัอ�าเภอ และได้มาบรรจทุีอ่�าเภอฟากท่า จังหวดัอตุรดติถ์ 

ส�าหรับงานท่ีได้รับมอบหมายจากนายอ�าเภอให้รับผิดชอบงานทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชนซึ่งตนเองมองว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และ

เป็นงานบรกิารแก่ประชาชน เนือ่งจากอ�าเภอฟากท่าเป็นอ�าเภอทีม่ขีนาดเล็กและ

มีประชากรไม่มาก การให้บริการประชาชนจึงไม่ค่อยเกิดปัญหาในการท�างานนั้น

ก็จะวางระบบการท�างานและแบ่งความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจนเพื่อให้

การท�างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีจิตใจในการให้บริการแก่ประชาชน

ทุกคน

 การให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรฯ ในฐานะที่เป็นส�านัก

ทะเบยีนอ�าเภอขนาดเลก็และตดิชายแดนนัน้ ปัญหาส่วนใหญ่คอืการค้นหาเอกสาร

ไม่ได้เนื่องจากช่วงปี พ.ศ. 2528 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อ�าเภอและในปี พ.ศ. 2538

และปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมอ�าเภอท�าให้เอกสารการทะเบียน

ปี พ.ศ. 2499 นั้นสูญหาย จึงเป็นปัญหาในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างมาก 

ความภาคภูมิใจของส�านักทะเบียนอ�าเภอฟากท่า คือการได้รับใช้ประชาชนและ

สามารถแก้ปัญหาด้านทะเบียนและบัตรฯ ให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

 ด้านการให้บริการตามนโยบายของกรมการปกครองในเรื่องการลด

ส�าเนาเอกสารทางทะเบียนนั้น ส�านักทะเบียนอ�าเภอฟากท่าได้ด�าเนินการ

ในทางปฏิบัติไม่เรียกเอกสารส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 

จากประชาชนในการมาขอรับบริการท่ีอ�าเภอเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน

นางสาวศิริพร กองสุข
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
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แนวทำงกำรด�ำเนินกำรกรณีทุจริตทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน (ตอนที่ 3)

โดย...ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 3. การแก้ไข (เยยีวยา) ปัญหาทางทะเบยีน ให้ถอืเป็นนโยบายเร่งด่วนของผูบั้งคับบญัชาทีต้่องเร่งรดัตดิตามการ
แก้ไขรายการทางทะเบียน เพื่อคืนสถานะทางทะเบียนให้แก่เจ้าของรายการที่แท้จริง ซึ่งถูกกระทบสิทธิโดยสุจริต ทันที 
โดยไม่ต้องรอผลการด�าเนินคดีอาญา หรือการด�าเนินการทางวินัย ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
  (1) กรณีรายการทางทะเบียนไม่มีการด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายไปจากเดิมให้
นายอ�าเภอ ปลดัอ�าเภอ ผูเ้ป็นหวัหน้าประจ�ากิง่อ�าเภอ ผู้อ�านวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมอืงพัทยา แล้วแต่กรณี 
พิจารณาสั่งการให้ด�าเนินการทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนให้แก่เจ้าของรายการที่แท้จริง ทันที
  (2) กรณีรายการทางทะเบียนมีการด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายไปจากเดิมให้อ�าเภอ 
กิ่งอ�าเภอ ส�านักงานเขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา ที่ได้รับแจ้งเรื่อง หรือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
แจ้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งการย้ายที่อยู่รายการบุคคลที่
แท้จรงิเพือ่ร่วมกนัปรบัปรุงแก้ไขรายการ ยกเลกิ/เพกิถอนการด�าเนนิการทางทะเบยีนทีม่ชิอบให้กลบัคืนเป็นของเจ้าของ
รายการทีแ่ท้จรงิตามเดมิเสมอืนไม่ได้มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงและเคล่ือนย้ายไป ทัง้นีต้้องแจ้งให้เจ้าของรายการทีแ่ท้จรงิ
ทราบทุกระยะ
  (3) กรณีที่เห็นว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เนื่องจากต้องอาศัยพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงในหลายท้องที่และมีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เมื่อได้ด�าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้รวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กรมการปกครอง (ส�านักบริหารการทะเบียน) ทราบทันที เพื่อจะได้ติดตาม
เร่งรัดและประสานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
 4. การด�าเนินการทางคดีอาญา ให้นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ ผู้อ�านวยการเขต
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี หรืออาจมอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนที่มีการกระท�าความผิดเกิดขึ้น เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีอาญา
กับผู้กระท�าผิดทุกคนในทุกข้อหาความผิดท่ีปรากฏ โดยท�าเป็นหนังสือระบุถึงพฤติการณ์การกระท�าผิดโดยสังเขป
ผู้กระท�าผิดทุกคน (ถ้ารู้) บทมาตราที่กระท�าผิด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด
ส่งให้พนกังานสอบสวนผูม้อี�านาจสอบสวนในเขตท้องที ่ทัง้น้ีไม่ต้องพจิารณาว่าการกระท�าความผดิของผูก้ระท�าความผดิ
จะได้ขาดอายุความไปแล้วหรือไม่ 
  ส�าหรับบทกฎหมายที่จะใช้อ้างให้เอาผิดผู้กระท�าความผิดให้ถือวันที่มีการกระท�าผิด เช่น วันท่ีแจ้งการเกิด
วนัทีแ่จ้งการย้ายทีอ่ยู ่วนัทีย่ืน่ค�าขอมบีตัร วันทีย่ืน่ขอเปล่ียนชือ่ตัวหรือชือ่สกุล เป็นต้น ให้พิจารณาบทบญัญติักฎหมาย 
ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ ได้ก�าหนดถึงพฤติกรรม การกระท�า หรือองค์ประกอบอย่างไรเป็นองค์ประกอบของความผิดไว้ ซึ่งใน
การกระท�าของผู้แอบอ้างทุจริต ทางทะเบียนในกรรมเดียวอาจผิดต่อกฎหมายหลายบท โดยกฎหมายท่ีอาจเกี่ยวข้อง
กับการแอบอ้างทุจริตทางทะเบียนละบัตรประจ�าตัวประชาชน ได้แก่
  (1) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 50 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 
2535 ถึงปัจจุบัน)
  (2) พระราชบัญญตับัิตรประจ�าตวัประชาชน พ.ศ.2526 มาตรา 14 (มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่21 เมษายน 
2526 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2542)
  (3) พระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 14
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2542 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2554)
  (4) พระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 มาตรา 14
(บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ถึงปัจจุบัน)
  (5) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 มาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 267
มาตรา 268 มาตรา 269/1 มาตรา 269/4 และมาตรา 269/5 และหากผลการสอบสวนข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าผูก้ระท�าผดิ
ได้กระท�าเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ในบทมาตรานอกจาก (1) - (5) หรือกฎหมายอื่น เช่น
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
เป็นต้น ให้ร้องทุกข์ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดตามบทกฎหมายนั้น

อ้างอิงจากหนังสือ	ที่	มท	0309.6/ว	323	ลงวันที่	12	กุมภาพันธ์	2557
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 4/9 หมู่ที่ 1 ตำาบลท่าม่วง อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

น.ส.อภิรดี กลิ่นพะยอม
จพง.ธก.ชำานาญงาน

น.ส.ฐิตาภา น้ำาฉ่ำา
จ.ปค.ชำานาญงาน

น.ส.ราตรี เขียวชะอุ่ม
จ.ปค.ชำานาญงาน

ศูนย์จัดเก็บเอกสาร
ทางทะเบียน

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 7 สำขำจังหวัดกำญจนบุรี

 นายศภุพชิญ์ สงภกัด์ิ หวัหน้าศนูย์ฯ กล่าวว่า ภารกจิของ 
ศบท. ภาค 7 สาขา จ.กาญจนบุรี ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส�านกัทะเบยีน ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบจ�านวน 13 อ�าเภอ 33 
ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่ รวม 46 ส�านกัทะเบยีน ให้สามารถปฏิบติังาน
บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง แนวทางการปฏิบัติงานของ ศบท. ภาค 7 สาขา 
จ.กาญจนบรุ ีจะท�างานร่วมกนัเป็นทมีทีม่คีณุภาพกล่าวคอื ทกุคนมหีน้าทีรั่บผดิชอบชดัเจน การท�างานต้องอาศัยทกุคน ท�างานร่วมกนั
เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย และทดแทนกันได้เมื่อคนใดมีเหตุจ�าเป็น โดยการท�างานจะมีการประเมินสรุปผล
การปฏิบัติงาน รวมทั้งน�าปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าร่วมประชุม หารือ วางแนวทางการปฏิบัติงาน หรือหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
ซึง่ท�าให้ไม่มงีานค้างสะสม สามารถแก้ปัญหาการปฏบิตังิานได้อยา่งรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และได้น�าปัญหาทีเ่กดิขึ้นบนัทกึเกบ็ไว้
เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

“เชี่ยวชาญภารกิจ เพิ่มศักยภาพศูนย์ฯ

บริการงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ”

นายศุภพิชญ์  สงภักดิ์ 
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 

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

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 
With Dopa 

 
When is the meeting? 
(จะมีการประชุมก่ีโมง) 

What time will you be there? 
(คุณจะไปถงึท่ีนัน้ก่ีโมง) 

The meeting starts at 2 pm. 
(การประชุมจะเร่ิมตอนบ่ายสองโมง) 

I will be/arrive there at 1.30 pm. 
(ฉันจะไปถงึท่ีนัน้บ่ายโมงคร่ึง) 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  EasyEnglish with Dopa 
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

1. การยื่นค�าขอการจัดตั้ง หรือ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้อง
ยื่นค�าขอต่อใคร
 ก. นายอ�าเภอ  ข. ผู้ช่วยนายทะเบียน
 ค. นายทะเบียนท้องถิ่น ง. นายทะเบียนท้องที่ 
 จ. นายทะเบียนขนส่ง
2. กรณีการใช้ราชทินนามของตน ของผู ้บุพการีหรือของ
ผู้สืบสันดานเป็นช่ือสกุล ใครจะต้องเป็นผู้ออกหนังสือส�าคัญ
แสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. 2)
 ก. นายทะเบียนกลาง ข. นายทะเบียนจังหวัด  
 ค. นายทะเบียนอ�าเภอ ง. นายทะเบียนท้องที่
 จ. นายทะเบียนท้องถิ่น
3. กรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจด
ทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียนต่อใคร
 ก. นายทะเบียนท้องที่
 ข. นายทะเบียนกลาง  
 ค. อธิบดีกรมการปกครอง
 ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ใครเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้ใดร่วมใช้ใช้ชื่อสกุล
 ก. นายทะเบียนท้องที่  
 ข. นายทะเบียนจังหวัด 
 ค. นายทะเบียนกลาง   
 ง. ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุล   
 จ. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะและใช้ชื่อสกุลนั้น

5. กรณทีีผู้่จดทะเบยีนต้ังชือ่สกลุตาย ใครเป็นผู้มสีทิธอินญุาต
ให้ผู้ใดร่วมใช้ใช้ชื่อสกุล
 ก. คู่สมรส ที่ใช้ชื่อสกุลนั้นอยู่ 
 ข. ผู้สืบสันดานของผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลในล�าดับ
     ที่ใกล้ชิดที่สุด
 ค. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะและใช้ชื่อสกุลนั้น 
 ง.  ผูส้บืสนัดานของผูจ้ดทะเบยีนต้ังชือ่สกลุในล�าดบัที่
    ใกล้ชิดที่สุดและใช้ชื่อสกุลนั้น
 จ. ไม่มใีครสามารถอนญุาตให้ผูอื้น่ใช้ชือ่สกุลได้ เพราะ
    ไม่ได้เป็นผู้ที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลนั้น
6. การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส ข้อใดถูกต้อง
 ก. คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่
     ตกลงกัน
 ข. ต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนตามที่ตกลงกัน
 ค. คู่สมรสมีสิทธิต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลของฝ่ายหนึ่ง
     ได้ตามที่ตกลงกัน
 ง. เมือ่คูส่มรสใช้ชือ่สกลุของอีกฝ่ายหนึง่แล้ว ไม่มสีทิธิ
    ที่จะกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
 จ. เมือ่คู่สมรสใช้ช่ือสกลุเดิมของตน ไม่มสีทิธิใช้ช่ือสกุล
    ของอีกฝ่ายหนึ่ง
7. ผูเ้ยาว์สามารถยืน่ค�าขอเปลีย่นชือ่สกลุด้วยตนเองได้หรอืไม่
 ก. ได้ ถ้าผู้เยาว์อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 ข. ได้ ถ้าผู้เยาว์อายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 ค. ไม่ได้ ต้องให้ผู้ใช้อ�านาจปกครองเป็นผูย่ื้น ขอเปลีย่น
    ชื่อสกุลแทนผู้เยาว์
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนทั่วไป 
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม กรณีคู่สมรสฝ่ายหญิงประสงค์ใช้ชื่อสกุลของสามี และขอใช้ค�าน�าหน้านามว่า นางสาว ได้หรือไม่

 ตอบ คู่สมรสฝ่ายหญิงประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของสามี สามารถท�าได้ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคลฯ มาตรา 12 และ
จะใช้ ค�าน�าหน้านามว่า นางสาว ก็ได้ตาม พ.ร.บ. ค�าน�าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มาตรา 5

	 ถาม กรณีคู่สมรสจดทะเบียนก่อนปี พ.ศ. 2548 (ก่อน พ.ร.บ.ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548) คู่สมรส
ฝ่ายหญิงยังไม่ได้แก้ไขค�าน�าหน้านามและชื่อสกุลเลยปัจจุบันหากประสงค์จะหย่าจะต้องด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ กรณีหญิงมีสามีที่จดทะเบียนสมรสก่อน พ.ร.บ. ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ. ค�าน�า
หน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ซึ่งก�าหนดให้
หญงิมสีามใีห้ใช้ชือ่สกลุของสามแีละค�าน�าหน้านามว่า “นาง” ตามพระราชกฤษฎกีาให้ใช้ค�าน�าหน้านามสตรี พ.ศ. 2460 
และมีความประสงค์จะจดทะเบียนการหย่าจะต้องด�าเนินการดังนี้
 1. คูส่มรสท่ีประสงค์จะจดทะเบียนการหย่าให้ยืน่ค�าร้องขอจดทะเบียนและบนัทกึทะเบยีนครอบครัว (คร.1) ต่อ
นายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครวั ณ ส�านกัทะเบยีนท้องที ่นายทะเบยีนตรวจสอบบตัรประจ�าตวั
ประชาชนและทะเบียนสมรส ในฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว เพื่อนายทะเบียนจะบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนสมรส
(คร.2) เกี่ยวกับค�าน�าหน้านามและชื่อสกุลของฝ่ายหญิงท่ีใช้อยู่ตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ เมื่อมีหลักฐานดังกล่าวแล้ว
นายทะเบียน จะด�าเนินการหย่าให้ต่อไป
 2. หากนายทะเบียนเห็นว่าถูกต้อง นายทะเบียนสามารถจดทะเบียนการหย่า (คร.6) ให้กับคู่สมรสได้โดยให้ 
นายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนการหย่า (คร.6) ว่า “คู่สมรสฝ่ายหญิงมีสิทธิใช้ชื่อสกุลเดิมของตนและใช้
ค�าน�าหน้านามว่า “นางสาว” ได้ตามนัยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 และมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติ ค�าน�าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

	 ถาม กรณีผู้ร้องทะเบียนสมรสหายต่อมาประสงค์จะหย่าแต่ส�านักทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบหลักฐาน
ทะเบียนสมรสได้ จึงไม่สามารถหย่าให้ผู้ร้องได้ อยากให้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ร้องได้รับความสะดวกในการ
ยื่นค�าร้อง

 ตอบ 1) นายทะเบียนอ�าเภอ/เขต ณ ส�านักทะเบียนที่รับจดทะเบียนสมรสแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต�ารวจ 
กรณีเอกสารสูญหาย
  2) นายทะเบียนตรวจสอบ/ค้นหา จากทะเบียนบ้านฉบับอ�าเภอ ฉบับปี 2499 , 2515 , 2526 แล้วแต่กรณี
  3) หากยังไม่สามารถตรวจสอบ/ค้นหาได้ ให้แจ้งส่วนการทะเบียนทั่วไป ส�านักบริหารการทะเบียน 
 ตรวจสอบ/ค้นหาทะเบียนสมรสจากไมโครฟิล์ม ได้อีกทางหนึ่ง



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนทั่วไป  (หน้าที่ 13) /ข้อ 1 ง. /ข้อ 2 ง. /ข้อ 3 จ. /ข้อ 4 ง. /ข้อ 5 ง. /ข้อ 6 ก. /ข้อ 7 ค.
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ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

	 ถาม กรณีมารดายื่นค�าร้องขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลให้แก่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และมารดาไม่ได้
จดทะเบียนสมรสกับบิดา กรณีดังกล่าวส�านักทะเบียนได้แจ้งให้มารดาขอความยินยอมจากบิดาก่อน แต่มารดาแย้งว่า
ตนเองเป็นผู้มีอ�านาจในการปกครองบุตรแต่ฝ่ายเดียวและบุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่ฝ่ายเดียว
หากส�านักทะเบียนไม่ด�าเนินการให้และยังขอความยินยอมจากบิดาอีก จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ส�านักทะเบียนอ�าเภอจะต้องด�าเนินการในกรณีดังกล่าวอย่างไร

 ตอบ กรณีมารดายื่นค�าร้องขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลให้บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และมารดาไม่ได้
จดทะเบียนสมรสกับบิดา สามารถท�าได้เพราะอ�านาจปกครองอยู่ที่มารดา ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ม.1546 มารดาจึงสามารถใช้อ�านาจปกครองท�าการแทนบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อขอแก้ชื่อสกุลของบิดาไปใช้

ชื่อสกุลของมารดาได้โดยไม่ต้องให้บิดาให้ความยินยอม แต่อย่างใด 

	 ถาม กรณีย้ายท่ีอยูม่คีวามจ�าเป็นหรอืไม่ทีต้่องเปลีย่นบตัรประจ�าตวัประชาชนแต่ราษฎรมคีวามประสงค์ต้อง
เปลี่ยนทุกครั้งที่ย้ายที่อยู่ ถึงแม้จะย้ายในห้วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อท�าธุระบางอย่าง จึงอยากเรียนถามว่าจะด�าเนินการให้

ทุกครั้งถูกต้องหรือไม่

 ตอบ การเปลี่ยนบัตรกรณีย้ายที่อยู่ มาตรา 6 จัตวา ไม่ได้บังคับให้ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ถือบัตรประสงค์จะยื่นค�าขอเปลี่ยนบัตรหรือไม่ (ตามแต่ความจ�าเป็นของแต่ละบุคคล) ซึ่งกรณีที่ผู้ย้ายที่อยู่ต้องการ

เปลี่ยนบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดการตามความประสงค์นั้นทันที ทั้งนี้ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท ด้วย

	 ถาม อ�านาจปกครองบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคู่หย่า มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ การหย่าโดยความยินยอม สามี ภริยาต้องตกลงกันเป็นหนังสือว่าใครจะเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองบุตรคนใด
ตามนัย ป.พ.พ. มาตรา 1520 และจะเป็นการตัดอ�านาจปกครองบุตรของอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากบิดาและมารดาตกลงกัน
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้ ตามนัย ป.พ.พ. มาตรา 1566 (6) หากจะเปลี่ยนอ�านาจการปกครองบุตรใน
ภายหลังจากที่มีการตกลงเป็นหนังสือ (สัญญาหย่า) จะต้องร้องขอต่อศาลเท่านั้น



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

แบบสรุปรายงานการขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผูปวยติดเตียง คนชรา
และผูพิการจนไมสามารถเคลื่อนยายได ประจำเดือนมกราคม 2562 (1 - 31 มกราคม 2562)

จำนวนที่จัดทำบัตร (ราย) รวม

(ราย)
ผูปวยติดเตียง คนชรา ผูพิการ

ลำดับที่

1

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2

3

4

5

6

7

8

9
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-

2
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9
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-

9
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24
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63
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13

72
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63
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132

50
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