
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 - 28 กุมภาพันธ 2562)
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มีนาคม 2562

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต, นิวัฒน์ รุ่งสาคร, ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ, วิเชียร ชิดชนกนารถ, ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำา 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 มีนาคม 2562

คำ�นำ�

  ภารกิจสำาคัญของสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในด้าน

การอำานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล มปีระเดน็

ท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้และความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับ              

ความสำาคญัของบตัรประจำาตัวประชาชน ซ่ึงเป็นเอกสารสำาคญัทีใ่ช้ในการพิสจูน์ยนืยนั 

ตัวบุคคลกรณีติดต่อขอรับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการเสียบบัตรประจำาตัว

ประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำาตัวประชาชน (Smart Card Reader)                     

ณ จุดบริการของหน่วยงานต่าง ๆ

  เนือ้หาทีเ่ป็นสาระความรู้ประจำาเดอืนมนีาคมนี ้ประกอบด้วย แนวทาง

ดำาเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชน (ตอนที่ 4)                 

ประชาสมัพนัธ์งานของกลุม่งานบรูณาการฐานข้อมลูภาครฐั ถามตอบปัญหาทะเบียน

และบัตรฯ คอลัมน์ลับสมอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และลายนิ้วมือ :  เรื่องสำาคัญในการทำาบัตรประจำาตัวประชาชน              

ซึง่กรมการปกครองได้นำาลายนิว้มอืมาใช้ในการยนืยนัความเป็นตวัตนควบคูก่บัภาพใบหน้าของบคุคลผ่านระบบโปรแกรม

การจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ                 

ขอเชิญติดตามครับ

	 นายสุธี		มากบุญ		รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  มอบนโยบายและเตรียมความพร้อมระบบ                        

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. 2562  โดยมี                                                

นายวิเชียร	ชิดชนกนารถ	รองอธิบดีกรมการปกครอง	และ	นายวีนัส	 	สีสุข	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน            

ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวขาว ช้ัน 2 ส�านักบริหารการทะเบียน 

อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวีนัส สีสุข
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ



      นายวเิชียร ชิดชนกนารถ รองอธบิดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี 
และการขอกลับคืนสัญชาติ ไทย ครั้ งที่  2/2562                         
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ 
ชั้น 2  สำานักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง 
(คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน มีนาคม 2562
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กองบรรณาธิการ ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง, สุชาติ บุญสิทธิ์, ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายจัดทำา สิทธิพร หลังประเสริฐ, ศุภเชษฐ แสนยางนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง สุรพล ศุยะสุนานนท์, สิตานัน บุณโยดม์, มีชัย จุลภักดิ์

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

 นายวีนัส สีสุข ผู ้อำานวยการสำานักบริหาร            
การทะเบียน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ ์ประกอบตามโครงการ                    
จัดทำาระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียน
และบัตรประจำาตัวประชาชน โดยมีผู ้บริหารของ                  
สำานักบริหารการทะเบียนและผู้สังเกตการณ์จากองค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุม           
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว         
ชั้น 2  สำานักบริหารการทะเบียน  อาคารกรมการปกครอง 
(คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี



 นายสญัชัย เตชนิมติวัช ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล เป็นประธานการ
ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เร่ือง การขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์จากกรมการปกครอง เพ่ืออำานวยความสะดวก
ให้กบัผูม้าติดต่อมหาวทิยาลยัและให้บรกิารนสิติ นกัศกึษา 
อาจารย์ ที่มาติดต่อกับสำานักส่งเสริมวิชาการ โดยไม่ต้อง
ใช้สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุม สพท. สำานักบริหารการทะเบียน 
อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา         
จังหวัดปทุมธานี

 นายวีระชาติ  ดาริชาติ  ผู้อำานวยการส่วน        
การทะเบียนทั่วไป ให้การต้อนรับ นางสาวอนิตา ดาวนีย์ 
เลขานุการเอกและกงสุลสถานทูตออสเตรเลียประจำา
ประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการจดทะเบียนสมรส                 
ของบุคคลสัญชาติออสเตรเลียในราชอาณาจักรไทย            
ในประเด็นการรับรองลายมือชื่อในหนังสือคำาแถลงการณ์                          
(Statutory declaration) เพ่ือให้บคุคลสัญชาติออสเตรเลยี
ใช้จดทะเบียนสมรสในราชอาณาจักรไทย เมื่อวันศุกร์ที ่        
22 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุบวัขวญั 
ชั้น 2 สำานักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง 
(คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน มีนาคม 2562

แนวทางการด�าเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน (ตอนที่ 4)

โดย...ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 5. การดำาเนินการทางวินัย ให ้ผู ้บังคับบัญชาของเจ ้าหน ้าที่ ผู ้กระทำาผิดวินัยแจ ้งผู ้บังคับบัญชา                                                

ซึง่มอีำานาจส่ังบรรจุ พจิารณาสัง่ลงโทษ หรอืแต่งต้ังคณะกรรมการขึน้ทำาการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีกำาหนด   

ในกฎ ก.พ.

 ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ผู ้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจำานวนหลายราย หรือ                       

มีพฤติการณ์รู้เห็นเชื่อมโยงกับกระบวนการกระทำาทุจริตกรณีดังกล่าวด้วย หรือเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการสอบสวน

ของคณะกรรมการ หรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้างแรง ควรมีคำาสั่งพักราชการหรือให้เจ้าหน้าที่            

ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน           

กำาหนดไว้

 สำาหรับการพิจารณาโทษทางวินัยแก ่ เจ ้าหน ้าที่ ท่ีมีส ่วนเกี่ยวข ้องกับการทุจริตทางทะเบียนและ                                          

บัตรประจำาตัวประชาชน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 

ให้ดำาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับและพิจารณาโทษในสถานหนักตามควรแก่กรณี

 6. การรายงานผลการดำาเนินการ ให้อำาเภอ กิ่งอำาเภอ สำานักงานเขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา มีหน้าที่รายงาน

ผลการดำาเนินการ ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบทุกระยะจนกว่าจะเป็นที่สุด พร้อมสำาเนา

เอกสารและรับรองถูกต้องทุกฉบับ

 เมื่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้รับรายงาน ให้พิจารณาตรวจสอบการดำาเนินการว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 

หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในประเด็นใด ให้แจ้งความเห็นและแนวทางดำาเนินการแก้ไข พร้อมทั้งติดตามเร่งรัด

ผลการดำาเนินการทุกระยะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 เมื่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นว่าอำาเภอ กิ่งอำาเภอ สำานักงานเขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา          

ดำาเนนิการถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้รวบรวมข้อเทจ็จริงและความเหน็ของจงัหวดั/กรงุเทพมหานคร พร้อมสำาเนาเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ แจ้งให้กรมการปกครองทราบทุกระยะจนกว่าจะเป็นที่สุด

 การติดตามผลดำาเนินการทางคดีอาญาและทางวินัย ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีหน้าที่เร่งรัดติดตาม

ทุกระยะจนกว่าจะเป็นที่สุด แล้วแจ้งผลให้กรมการปกครองทราบ

 7. การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้แอบอ้างสวมตัวทางทะเบียนและ

บัตรประจำาตัวประชาชน ได้นำารายการหรือหลักฐานทางทะเบียนไปใช้กระทำาทุจริตต่อเนื่องไปถึงหน่วยงานอื่นด้วย         

ให้หน่วยงานที่ตรวจพบหลักฐานหรือรายการต้องสงสัย หรือได้รับหนังสือแจ้งเรื่อง หรือการร้องเรียน/ร้องทุกข์                 

เป็นผู้แจ้งประสานงานกับอำาเภอ กิ่งอำาเภอ สำานักงานเขต เทศบาล เมืองพัทยา หรือหน่วยงานอื่น เพื่อจะได้พิจารณา

ดำาเนินการกับผู้กระทำาผิด และหลักฐานเอกสารทางทะเบียนหรือเอกสารราชการอื่นท่ีมีการออกโดยมิชอบดังกล่าว       

ตามอำานาจหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนเกิดขึ้น          

ในเขตท้องที่ ต้องพิจารณาดำาเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 ด้วยเช่นเดียวกัน

 ทั้งนี้ หากการสั่งการท่ีมีอยู่ก่อนน้ีได้กำาหนดไว้เป็นการขัดหรือแย้งกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติ        

ตามแนวทางดำาเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนนี้ แทน

                                                                                              * อ้างอิงจากหนังสือ ที่ มท 0309.6/ว 323 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
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      ลายนิ้วมือ (Fingerprint) คือ ลายเส้นนูนที่ปรากฏอยู ่บนผิวหนังด้านหน้าของ                      
นิ้วมือ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลถึงแม้จะเป็นแฝดที่เกิดจากไข่ฟองเดียวกันก็ตาม                                                 
และจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดชีวิต
 ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลเร่ิมปรากฏขึ้นตั้งแต่ขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาในช่วงอายุทารก
ประมาณ 3-4 เดือน ซ่ึงลายนิ้วมือจะประกอบด้วยร่อง (Furrow) และสัน (Ridge) หรือเรียกว่า    
เส้นลายนิ้วมือ ซึ่งธรรมชาติสรรสร้างให้ใช้ประโยชน์สำาหรับช่วยยึดจับสิ่งของให้แน่นขึ้น

โดย...ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

ลายนิ้วมือ : เรื่องส�าคัญในการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

6

      1. แบบเส้นโค้ง (Arch) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ
แบบโค้งราบ (Plain Arch) และแบบโค้งกระโจม (Tented Arch)

ที่มา : www.thaihealthlife.com อ้างอิงจาก ชัยรัตน์ องค์วิศิษฐ์, 2548. ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติเพื่อประมวลผลบนสมาร์ตคาร์ด.(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

 2. แบบมัดหวาย (Loop) เป็นรูปแบบลายนิ้วมือที่พบ
มากที่สุดในทุกเชื้อชาติ คือ ประมาณร้อยละ 65 ของลายนิ้วมือ
ท้ังหมด แบ่งออกเป็น 3 ชนดิย่อย คอื แบบมดัหวายปัดขวา (Right 
Loop)  แบบมัดหวายปัดซ้าย (Left Loop) และแบบมัดหวายคู่ 
(Twin Loop หรือ Double Loop)

     3. แบบก้นหอย (Whorl) สามารถพบได้ประมาณ     
ร้อยละ 30 ของลายนิ้วมือทั้งหมด แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ แบบ
ก้นหอยธรรมดา (Plain Whorl) แบบก้นห้อยกระเป๋ากลาง 
(Central Pocket) และแบบก้นหอยกระเป๋าข้าง (Lateral Pocket)

     4. แบบซับซ้อน (Accidental Whorl) เป็น               
ลายนิ้วมือที่มีรูปแบบลักษณะพิเศษที่ไม่ใช่ลายนิ้วมือทั้ง 3 แบบ
ที่กล่าวมา หรืออาจจะเป็นลายนิ้วมือ 2 แบบรวมกัน หรืออาจ  
จะเป็น 3 แบบมารวมกันซึ่งลักษณะโดยท่ัวไปจะมีรูปแบบ            
ที่ไม่แน่นอน

รูปแบบของลายนิ้วมือ

     การตรวจสอบยืนยันความเป็นตัวตน (Authentica-

tion) โดยใช้ลายนิ้วมือในการตรวจสอบ เป็นวิธีที่มีการใช้งาน       

มาอย่างยาวนานและแพร่หลาย และได้รับการยอมรับถึง            

ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งจุดเด่นของการตรวจสอบด้วย

ลายนิ้วมือ คือ แต่ละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัว มีความง่าย       

ในการใช ้งาน ลายนิ้วมือจะอยู ่คงทนไม ่เปลี่ยนแปลงไป                     

ตามกาลเวลา และปลอมแปลงได้ยาก

 กรมการปกครองได้นำาลายนิ้วมือมาใช้ในการยืนยัน

ความเป็นตัวตน (Authentication) ควบคู่กับภาพใบหน้าของ

บุคคลผ่านระบบโปรแกรมการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยจะ

ทำาการสแกนจัดเกบ็ลายนิว้หวัแม่มอืซ้ายและขวาของผูข้อมบัีตร

ไปจัดสร้างเป็นลักษณะลายน้ิวมือในฐานข้อมูลทะเบียนบัตร

สำาหรบัการจดัเก็บลายนิว้มอืครัง้แรก และสำาหรบัการทำาบตัรครัง้

ต่อไปจะนำาภาพลายนิ้วมือที่สแกนครั้งใหม่ไปเปรียบเทียบกับ

ลกัษณะลายพมิพ์นิว้มอืเดมิทีจ่ดัเกบ็ไว้ในฐานข้อมลูทะเบยีนบตัร

เพื่อยืนยันตัวบุคคล หากผลการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ          
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ถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีอนุญาตให้ทำาบัตรได้ หากผลการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือไม่ผ่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่             

ตรวจสอบและพิจารณาเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือที่จัดเก็บในฐานข้อมูลควบคู่กับการพิจารณาภาพใบหน้าของผู้ขอมีบัตร                

กรณีหากอนุญาตให้ทำาบัตรได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรหัสผ่านของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการอนุญาต และกรณี                 

หากไม่อนุญาตให้ทำาบตัรให้พนกังานเจ้าหน้าทีย่กเลิกรายการทีบ่นัทกึไว้แล้วแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูข้อทราบถงึเหตุผลทีไ่ม่อนญุาต

ให้ทำาบัตร ทั้งน้ี รายการข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือที่เปรียบเทียบแล้วไม่ผ่านและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำาการยืนยันอนุญาต                 

ให้ทำาบัตรจะถูกตรวจสอบด้วยระบบโปรแกรมยืนยันการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือที่ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง

 ปัญหาการยืนยันตัวบุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
      1. เกิดจากตัวผู้ขอมีบัตร เช่น นิ้วมือเป็นแผล ผิวนิ้วมือถลอก ลายนิ้วมือจางมากไม่สามารถจับภาพได้ นิ้วหัวแม่มือ

พกิารหลงัจากมกีารจดัเกบ็ลายนิว้มอืไว้แล้วเมือ่มาทำาบตัรคร้ังต่อไปต้องใช้นิว้อืน่สแกนจึงไม่ตรงกบัคร้ังแรกท่ีจัดเกบ็ไว้ เป็นต้น

      2. เกิดจากการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีท่ำาการสแกนลายนิว้มอืไม่ถกูต้อง เช่น วางนิว้สลบัด้านบน-ล่าง วางนิว้ไม่เหน็
ลายนิ้วมือในลักษณะแตะปลายนิ้ว วางนิ้วไม ่ตรงจุดกึ่งกลาง                         

ไม่ทำาความสะอาดเครื่องสแกนทำาให้จับภาพไม่ชัดเจน มีการจัดเก็บ

ลายนิ้วมือจากการขอทำาบัตรครั้งใหม่ไม่ครบทั้งสองข้าง มีการจัดเก็บ

ลายนิ้วมือเป็นนิ้วมือเดียวกันทั้งสองข้าง มีการจัดเก็บลายนิ้วมือ          

ครั้ ง ใหม ่ ไม ่ถูกต ้องตรงกับลายนิ้ วมือเดิมโดยไม ่ระบุสาเหตุ                                

ข้อเท็จจริงนั้นๆ เป็นต้น

     ปัญหาดังกล่าวทำาให้ภาพลายพิมพ์นิ้วมือในฐานข้อมูล

ทะเบียนบัตรไม่มีความสมบูรณ์ ลายนิ้วมือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถ

มองเห็นลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจนครบถ้วน เกิดปัญหาอุปสรรคในการ

ตรวจสอบเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลด ้วยระบบโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ในการทำาบตัรครัง้ต่อไป ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่มา : www.thaihealthlife.com อ้างอิงจาก ชัยรัตน์ องค์วิศิษฐ์, 2548. ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติเพื่อประมวลผลบนสมาร์ตคาร์ด.(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

ที่ผ่านมามีลายนิ้วมือที่เปรียบเทียบด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำาการยืนยันอนุญาต        

ให้ทำาบัตรจำานวน 705,763 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของผู้ขอมีบัตรท้ังหมด เกิดภาระท้ังต่อตัวพนักงานเจ้าหน้าที่              

และประชาชนผู้ขอรับบริการ

     ดงันัน้ ในการจดัทำาบัตรประจำาตวัประชาชน ผู้ปฏบิตังิานจงึควรให้

ความใส่ใจกับขั้นตอนการจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ โดยสังเกตลักษณะลาย        

นิ้วมือของผู ้ขอมีบัตรและจัดวางนิ้วมือของผู ้ขอมีบัตรบนเคร่ืองสแกน                   

ให้ครอบคลุมจุดเด่นของรูปแบบลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลก่อนดำาเนินการ

สแกนลายนิ้วมือเพื่อจัดเก็บลงในฐานข้อมูลทะเบียนบัตร จะทำาให้ได้ภาพ  

ลายพิมพ์น้ิวมือที่มีคุณภาพและสามารถนำาไปเปรียบเทียบเพ่ือพิสูจน์ยืนยัน

ตวับคุคลว่าเป็นบคุคลเดยีวกันในการจดัทำาบตัรครัง้ต่อไป รวมทัง้ให้ถือปฏบิตัิ

ตามหนงัสอืกรมการปกครองที ่มท 0309.2/ว 13178 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือจัดเก็บไว้ใน         

ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร โดยเฉพาะกรณีหากไม่สามารถจัดเก็บลายพิมพ์นิ้ว        

หวัแม่มอืขวาและซ้ายของผูข้อมบีตัรได้ ให้ดำาเนนิการตามขัน้ตอนหนงัสอืสัง่การ           

ดังกล่าวและบันทึกเพ่ิมเติมสาเหตุตามข้อเท็จจริงไว้ในคำาขอมีบัตร (บ.ป. 1)            

ด้วยทุกครั้ง
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ประชาสัมพันธ์งาน

ของกลุ่มงานบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

บัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
 กรมการปกครองได้จัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548          

ถึงปัจจุบัน ประชาชนคนไทยถือบัตรประจำาตัวประชาชนแล้ว 99% ของผู้ถือบัตร กรมการปกครองได้อนุญาต                        

ให้หน่วยงานภาคเอกชนใช้โปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)         

เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บรกิารประชาชนของภาคธุรกจิเอกชน ลดภาระการใช้สำาเนาทะเบยีนบ้าน และสำาเนา

บัตรประจำาตัวประชาชน มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอใช้โปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตรฯ ได้แก่ กองทุนกู้ยืม        

เพื่อการศึกษา กรมสรรพากร สมาคมธนาคารไทย ธุรกิจโทรคมนาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

 บตัรประจำาตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) มไิด้มเีพยีงข้อมลูทะเบยีนราษฎร และทะเบียนบัตร

ประจำาตัวประชาชนตามหน้าบัตรฯ เท่าน้ัน ยังมีข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือกรมการปกครอง                     

จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานไว้ในบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่

 - กระทรวงกลาโหม  จัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนทหาร

 - องค์การทหารผ่านศึก  จัดเก็บข้อมูลทหารผ่านศึก

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเก็บข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

 - กระทรวงศึกษาธิการ  จัดเก็บข้อมูล วุฒิการศึกษา (เฉพาะปีการศึกษา 2556-2557)

 - กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  จัดเก็บข้อมูล คนพิการ

 - สำานักงานหลักประกันสุขภาพ จัดเก็บข้อมูล สิทธิการรักษาพยาบาล
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 ในการอ่านข้อมูลภายใน IC Chip บนบัตรประจำาตัวประชาชนได้นั้นต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากบัตร

ประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จากสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ซึ่งเปิดฝึกอบรมให้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้วจำานวน 186 หน่วยงาน 1,592 ราย

 การอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเป็นการยกเลิกการขอสำาเนาเอกสารจากประชาชน            

ในการทำาธุรกรรมหรือการติดต่อราชการ รัฐบาลนำาร่องการยกเลิกสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้าน                 

เพื่อเป็นการลดภาระของประชาชนไม่ต้องสำาเนาเอกสาร



10

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

ฉบับเดือน มีนาคม 2562

 อำาเภอสวนผึ้ง มีนายสายชล จันทร์เพ็ญ เป็นนายอำาเภอ เดิมเป็นตำาบลหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขต
ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทางด้านทิศตะวันตก อำาเภอมะริด จังหวัดทวาย ได้อนุมัติให้ต้ังเป็นก่ิงอำาเภอ                            
เม่ือปี พ.ศ. 2517 สภาพพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นชาวไทยเชือ้สายกะเหรีย่งทีอ่ยูต่ามแนวชายแดน
ไทยและอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวอีก จำานวน 5,776 คน ด้านการปกครองได้แบ่งการปกครองเป็น 4 ตำาบล 37 หมู่บ้าน                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 21,418 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จำานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 
กะเหรี่ยง  มอญ ไทยทรงดำา ไท-ยวน ไทยเชื้อสายจีน ไทยพื้นเมือง
      สำานักทะเบียนอำาเภอสวนผึ้ง มีประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก รูปแบบการให้บริการประชาชน         
ต้องยึดหลักตามนโยบายของกรมการปกครองในการให้บริการ ถูกต้อง รวดเร็ว ส่วนงานด้านสัญชาตินั้นถือได้ว่าเป็นงานเกี่ยวกับ
การควบคุมและความมั่นคง ไม่ได้เป็นงานบริการทั่วไปเหมือนงานทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชน ในแต่ละวันจะมี           
ประชาชนมาขอรับบริการประมาณ 80-100 คน ต่อวัน สำานักทะเบียนอำาเภอสวนผึ้ง มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชน จำานวน 
8 คน เป็นข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างตามโครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศติดต่อ
กันเป็นเวลานานตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 3 คน สมาชิก อส. 1 คน ด้านการให้บริการ                 
ตามโครงการกำาหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของสำานักทะเบียนอำาเภอสวนผึ้ง นายอำาเภอสวนผึ้ง กล่าวว่าในพื้นที่                  
อำาเภอสวนผึ้งมีบุคคลท่ีไร้สัญชาติที่ตกสำารวจและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เมียนมา อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย–พม่า            
และมีบุคคลที่เกิดในไทยและยังไม่ได้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่มีเลขประจำาตัวประเภท 6 และ 7 และกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะ           
ทางทะเบียนเลขประจำาตัวประเภท 0 กลุ่ม 89 หลังคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้สัญชาติไทยเป็นการ
ทั่วไป บุตรของคนทั้งสองกลุ่มนี้ก็ต้องมาแสดงตนเพื่อรับการตรวจเอกสารหลักฐานในการยื่นขอสัญชาติไทยซึ่งมีเป็นจำานวนมาก

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอสวนผึ้ง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและบัตประจ�าตัประชาชนส�านักทะเบียนอ�าเภอสวนผึ้ง

นายสายชล  จันทร์เพ็ญ
นายอ�าเภอสวนผึ้ง



บ้านพักสำาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

พิธีปฏฺิญาณตนและมอบบัตรประจำาตัว
ประชาชนแก่ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย
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 ทางสำานกัทะเบยีนอำาเภอสวนผึง้จงึได้จัดลำาดับความสำาคญัเร่งด่วน
ในการให้บริการประชาชนในการขอสัญชาติไทยตามลำาดับความสำาคัญ        
ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 1. บุคคลที่มีเลขประจำาตัวประเภท 6 ที่เกิดในไทยและ
ยังไม่ได้สัญชาติไทยเพราะขาดเอสารและหลักฐานการเกิด 2. บุคคลที่มี        
เลขประจำาตัวประเภท 7 ท่ีเกิดในไทยและมีเอกสารครบแต่ยังไม่ยื่นขอ
สัญชาติ 3. กลุ่มนักเรียน  ที่อยู่ในสถานศึกษาและจะไปศึกษาต่อ ทางสำานัก
ทะเบียนอำาเภอจะพิจารณาคนกลุ่มนี้ในการให้สัญชาติไทยเป็นกลุ่มแรก          
4. กลุม่บคุคลทีพ่กัรกัษาตวัในสถานพยาบาลเพือ่ทีจ่ะได้ใช้สทิธิใ์นการรกัษา
พยาบาล  5. กลุ่มบุคคลที่ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 6. กลุ่มบุคคล
ที่ถูกบิดามารดาทอดท้ิงตั้งแต่เยาว์วัยหรือกลุ่มคนไร้รากเหง้า กรณีเด็กท่ีมี
เลขประจำาตัวขึ้นด้วยตัวอักษร (G) ปัจจุบันจากการสำารวจเด็กกลุ่มนี้ที่เรียน
อยู่ในสถานศึกษาหรือจบการศึกษาไปแล้วนั้นมีอยู ่ประมาณ 500 คน           
ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบท่ีแฝงตัวหลบหนีเข้ามาหรือ         
ได้รับการชักชวนเข้ามาเรียนในสถานศึกษาบางแห่งโดยไม่ถูกต้อง ซ่ึงมี               
จุดประสงค์เพื่อการขอสัญชาติไทย ดังนั้นสำานักทะเบียนอำาเภอต้องตรวจ
สอบและกล่ันกรองสถานะฯ ให้รอบคอบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0309.1/ว 7167 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่องการแก้ไขปัญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำาตัวขึ้นด้วย              
ตัวอักษร (G) ปัญหาหลักในการให้สถานะของคนไร้สัญชาติในพื้นที่อำาเภอ
สวนผึ้ง คือ การขาดความรู้ ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายๆ ด้าน ขาดข้อมูล
พื้นฐานและปัญหาด้านการสื่อสาร เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เป็น           
ชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อย เจ้าหน้าที่ขาดขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน
 การดำาเนินงานสำานักทะเบียนอำาเภอสวนผึ้งตามโครงการกำาหนด
สถานะให้แก่บคุคลไร้สญัชาตใินห้วงทีผ่่านมา สรปุข้อมลูการได้สัญชาต ิดงันี้  
 1. ออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) จำานวน 14 คน  
 2. ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติฯ 
จำานวน 76 คน และรับคำาร้องอยู่ขั้นตอนการสอบสวน จำานวน 14 คน ในปี 
พ.ศ. 2562
 3. ลงรายการสญัชาติไทยตามมาตรา 7 ทว ิและรฐัมนตรอีนมุตัแิล้ว 
จำานวน 590 คน และรับคำาร้องอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวน จำานวน         
71 คน ในปี พ.ศ. 2562
 4. เพิม่ชือ่บุคคลเข้าในทะเบยีนบ้านโดยการพจิารณาของนายอำาเภอ 
จำานวน 9 คน  

นายอนุสรณ์  สง่าแสง
ปลัดอ�าเภอ
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โดย.ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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1. แบบพิมพ์ตามข้อใดหมายถึงทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 ก.  คร.11        ข.  คร.12     ค.  คร.13                                     
 ง.  คร.14     จ.  คร.15            
2. คร.17  หมายถึงข้อใด
 ก.  ทะเบียนรับรองบุตร                           
 ข. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม    
 ค.  ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม                      
 ง.  ทะเบียนการหย่า                             
 จ.  ทะเบียนสมรส       
3. การหย่าต่างสำานักทะเบียนจะมีผลเมื่อใด
 ก.  เมื่อนายทะเบียนแห่งแรกรับจดทะเบียน
 ข.  เมื่อผู้ร้องยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียน
 ค.  เมื่อสำานักทะเบียนที่สองได้รับเอกสารจากสำานัก
ทะเบียนที่หนึ่งแล้ว
 ง.  เมื่อคู่หย่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ลงลายมือชื่อ  ณ สำานัก
ทะเบียนที่สองและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว
 จ.  เมื่อนายทะเบียนแห่งแรกรับจดทะเบียน

4. การจดทะเบียนครอบครัว  กรณีที่ผู้ร้องไม่อาจลงลายมือชื่อ
และไม่อาจพมิพ์ลายนิว้มอืได้นายทะเบยีนจะต้องทำาอย่างไร
 ก.  ใช้พิมพ์ลายเท้าแทน           
 ข.  ใช้แกงไดแทน            
 ค.  บันทึกเหตุขัดข้องไว้ในช่องลายมือชื่อผู้ร้อง            
 ง.  ข้อ ก.  และ ข.                            
 จ.  ผิดทุกข้อ           

5.  ทะเบียนครอบครัว มีกี่ประเภท 
 ก.  3 ประเภท           ข.  4 ประเภท             
 ค.  5 ประเภท             ง.  6 ประเภท                            
 จ.  7 ประเภท
6. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำานักทะเบียน                             
โดยมีผู้ร้องขอจะต้องเก็บค่าธรรมเนียมรายละเท่าใด
 ก. 10  บาท      ข.  20  บาท               
 ค. 100  บาท     ง.  200  บาท                                   
 จ.  500  บาท          
7. การจดทะเบียนนอกสำานักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล           
ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายละเท่าใด
 ก. 1  บาท        ข.  10  บาท               
 ค.  20  บาท     ง.  100  บาท                                  
 จ.  200  บาท          
8. การจดทะเบียนสมรสนอกสำานักทะเบียนต้องเสีย                      
ค่าธรรมเนียมรายละเท่าใด
 ก. 100  บาท      ข.  200  บาท              
 ค.  300  บาท      ง.  400  บาท                                  
 จ. 500  บาท           

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนทั่วไป 
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ฉบับเดือน มีนาคม 2562

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

	 ถาม การขออนุมัติเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของบุคคลท่ีอาศัยอยู ่ในต่างประเทศ กรณีสำานักทะเบียน                     

ได้รบัคำาร้องของนางเอ (นามสมมตุ)ิ ขอแจ้งย้ายชือ่ของนาย ก (นามสมมตุ)ิ  ออกจากทะเบยีนบ้านกลางของสำานกัทะเบียน 

โดย นาย ก (นามสมมุติ) ถูกจำาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางด้วย ท.ร. 97 ซึ่งปัจจุบัน นาย ก (นามสมมุติ)        

อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำาหนังสือมอบอำานาจต่อนายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ไม่สามารถ            

เดินทางมาดำาเนินการด้วยตนเองได้ จึงมอบให้นางเอ (นามสมมุติ) (มารดา) ยื่นคำาร้องแทน ได้หรือไม่

 ตอบ	 ปัจจุบันนาย ก (นามสมมุติ) อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นมอบอำานาจให้ นางเอ (นามสมมุติ) (มารดา)              

ขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านปกตินั้น ไม่สามารถดำาเนินการได้ เพราะการแจ้งย้าย

จากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าบ้านปกติไม่ได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ดังนั้นบุคคลดังกล่าว          

ต้องเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว (กรณีอยู่ต่างประเทศ)  

	 ถาม	 จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีบิดามารดาเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ ผู้มีอำานาจให้ความ ยินยอมคือใคร

 ตอบ	 กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ต้องมีผู้มีอำานาจให้ความ

ยินยอม แต่หากบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดา

หรือมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าไม่มีผู้มีอำานาจให้ความยินยอมให้ผู้ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการ

ร้องขอต่อศาลให้มีคำาสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/21

 ถาม	 บุคคลต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมาถูกต้องตามกฎหมายจะขอจดทะเบียนรับบุคคลสัญชาติไทย เป็นบุตร

บุญธรรมได้หรือไม่

 ตอบ	พ.ร.บ. รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มาตรา 20 วรรคสอง โดยยื่นคำาร้องต่ออธิบดีกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงนำา

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นคำาร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ สำานักทะเบียนอำาเภอ/เขตใดก็ได้ 



เฉลยคำาตอบคอลัมน์ลับสมองกับคำาถามงานทะเบียนทั่วไป  (หน้าที่ 13) /ข้อ 1 ง. /ข้อ 2 ค. /ข้อ 3 ง. /ข้อ 4 ค. /ข้อ 5 จ. /ข้อ 6 ง. /ข้อ 7 ก. /ข้อ 8 ข.
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	 ถาม	 เด็กใช้ชื่อสกุลของบิดา (บิดามารดาจดทะเบียนสมรส) ต่อมาหย่ากัน และบิดาได้เปลี่ยนชื่อสกุล              

บุตรต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลตามบิดา บิดาต้องให้ความยินยอมหรือไม่

 ตอบ	 นายทะเบียนท้องท่ีอนุญาตได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบิดา เพราะบุตร มีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุล           

ของบิดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5  ม. 1561 วรรค 1

	 ถาม	 บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากบิดาจะมาขอเปล่ียนชื่อตัวหรือชื่อสกุลให้แก่บุตร โดยมารดา         

ไม่ได้มายืน่คำาร้องขอเปลีย่นให้และไม่ได้มอบอำานาจให้บดิาดำาเนนิการแทนบดิาจะดำาเนนิการให้ได้หรอืไม่ และมวีธิปีฏิบตัิ

อย่างไร

 ตอบ	 บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส อำานาจปกครองบุตรอยู่กับมารดา หากบิดาจะมาขอเปลี่ยนชื่อตัว

หรอืชือ่สกลุให้แก่บุตรกส็ามารถทำาได้โดยให้มารดามาให้ความยนิยอมด้วยตนเองหรือมหีนงัสอืมอบอำานาจจากมารดาให้

บิดาดำาเนินการแทนตนหรือให้นายทะเบียนท้องที่เรียกมารดามาบันทึกปากคำาแสดงความยินยอมให้ปรากฏ                         

เป็นหลักฐานไว้ประกอบการพิจารณาอนุญาต



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 - 28 กุมภาพันธ 2562)

จำนวนที่จัดทำบัตร (ราย) รวม

(ราย)
ผูปวยติดเตียง คนชรา ผูพิการ

ลำดับที่

1

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24

24

110

44

44

33

13

51

34

35

10

1

30

38

14

17

13

27

9

33

13

103

35

25

38

51

57

48

7

58

47

128

175

107

96

101

83

126

50

126

412รวม 192 435 1,039

สวนบัตรประจำตัวประชาชน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 6

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 7

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9

วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th

THE ONE Call Center 1548 ปที ่ 11 ฉบับที ่ 03 ประจำเดือน มีนาคม 2562

เดอะ วัน


