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

ฉบับเดือน เมษายน 2562

	 ด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงห่วงใยนกัเรียนในพระราชานเุคราะห์	และนกัเรยีน
ในสถานศึกษา	 รวมท้ังเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาที่ยังไม่มีสถานะบุคคลทางทะเบียน	 เพราะเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้
จบการศึกษาแล้ว	 แต่ไม่มีสัญชาติไทย	 จะไม่สามารถเข้าท�างานในหน่วยงานต่าง ๆ	 ได้	 โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ	
เพื่อด�าเนินการรับสนองพระราชด�าริ	 กรมการปกครองจึงได้ด�าเนินงานโดยจัดท�าโครงการก�าหนดสถานะให้แก่บุคคล
ไร้สญัชาต	ิเริม่ด�าเนนิงานมาตัง้แต่ปี	พ.ศ. 2558	ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหาเรือ่งสถานะบคุคล
และสัญชาติให้แก่คนไร้สัญชาติที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าทะเบียนประวัติ	 และออกบัตรประจ�าตัวไว้แล้ว	 และเป็น
ผูท้ีม่คีณุสมบตัทิีจ่ะได้รบัสญัชาตไิทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	โดยเน้นทีก่ลุ่มเด็กนกัเรียนในชัน้การศึกษาภาคบังคับ
เป็นล�าดับแรก	รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนพระราชานุเคราะห์	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	และโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน	 โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ส่งข้อมูลจ�านวน
เด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย	ซึ่งทั่วประเทศมีจ�านวนกว่า	120,000	ราย	และได้น�ารายชื่อเด็กนักเรียนจ�านวนดังกล่าว
มาตรวจรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	พบว่าเป็นผูท้ีไ่ด้รบัการจดัท�าทะเบยีนราษฎร	มชีือ่	มเีลขประจ�าตวั	13	หลกั
จ�านวน	71,494	ราย	และได้ประมวลผลจ�าแนกข้อมูลเป็นรายอ�าเภอ	เพื่อจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อกลุ่มเด็กนักเรียนเหล่านี้
ส่งให้ส�านักทะเบียนทุกแห่ง	 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายว่าเด็กคนใดบ้างท่ีมีคุณสมบัติจะได้รับสัญชาติไทย
และให้ติดตามตัวมายื่นค�าร้องเพื่อด�าเนินการตามช่องทางการได้สัญชาติไทยซ่ึงมีหลายกรณีข้ึนอยู่กับคุณสมบัติตาม
กฎหมายของแต่ละคน

ผลการดำาเนินงาน จำานวน (ราย) ร้อยละ

ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 64,992 90.91	%	ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

        -	ไม่มีคุณสมบัติ 23,743 36.53	%	ของผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว

        -	ไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่/ไม่สามารถติดต่อได้ 10,060 15.48	%	ของผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว

        -	มีคุณสมบัติที่จะได้รับสัญชาติไทย 31,189 47.99	%	ของผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว

                 -	ยื่นค�าร้องต่อเจ้าพนักงาน 23,053 73.91	%	ของผู้มีคุณสมบัติ

                 - ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว 21,447 93.03	%	ของผู้ยื่นค�าร้อง
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โครงการกำาหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติโครงการกำาหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ

ผลการดำาเนนิงานในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดอืนมกราคม 2558 ถงึวันที่ 7 เมษายน 2562
มกีลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำานวน 71,494 ราย

ผลการดำาเนนิงานในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดอืนมกราคม 2558 ถงึวันที่ 7 เมษายน 2562
มกีลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำานวน 71,494 ราย
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ฉบับเดือน เมษายน 2562

 ปัญหาอุปสรรคที่สำาคัญ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีคอื 

 1. ปัญหาของกลุ่มที่มีคุณสมบัติจะได้สัญชาติไทย	เกิดจากสาเหตุหลายประการ	

	 	 (1)	เด็กนักเรียนไปเรียนอยู่ต่างอ�าเภอ	หรือบิดามารดาไปท�ามาหากินต่างท้องที่	ขาดการติดต่อ

	 	 (2)	เอกสารหลักฐานของผู้ร้องและบิดามารดามีรายการไม่ตรงกัน	หรือมีการแก้ไข	โดยเฉพาะรายการ

ที่เป็นสาระส�าคัญ	เช่น	ชื่อ	สัญชาติ	สถานที่เกิด	เป็นต้น	ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์สถานที่เกิดของ

ผู้ร้อง	 หรือบิดามารดา	 การพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดามารดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้ร้อง	 ซ่ึงอาจจ�าเป็นต้องใช้

ผลการตรวจ	DNA	ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลาด�าเนินการเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูง

  (3)	ทศันคติและความรูค้วามเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีทีร่บัผดิชอบงานสถานะบุคคลเกีย่วกับหลกัความเท่าเทยีม

และศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารได้สญัชาตไิทย	และสดัส่วนจ�านวน

บุคลากรของอ�าเภอไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย	

	 	 (4)	ขั้นตอนการปฏิบัติที่จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหลายหน่วยในการตรวจความประพฤติ	เช่น	

ต�ารวจ	ปปส.	ปปง.	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	เป็นต้น	มีหลายขั้นตอน	ท�าให้บางกรณีอาจต้องใช้ระยะนานกว่าปกติ

 2. ปัญหาของกลุม่ท่ีไม่สามารถขอมีสญัชาตไิทย ซึง่มจี�านวนมากกว่าผูท้ีม่คีณุสมบตัจิะได้สญัชาติไทย	เกิดจาก

สาเหตหุลายประการ	ได้แก่	เด็กอพยพเข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยพร้อมกบับดิามารดา	(เดก็ไม่ได้เกดิในราชอาณาจกัรไทย)

เด็กเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร	หรือบิดามารดาเป็น

ชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยหลังวันท่ี	 18	 มกราคม	 2538	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

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

ฉบับเดือน เมษายน 25624

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมด กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ดำาเนนิการแก้ไขปัญหาดงันี้
1. ด้านระเบียบกฎหมาย/นโยบาย 

(1)	 ลดข้ันตอนการปฏิบัติโดยปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา	 7	 ทวิ	 วรรคสอง
แห่ง	พ.ร.บ. สญัชาต	ิพ.ศ.	2508	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้อธบิดีกรมการปกครอง
เป็นผู้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติ	 ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ตั้งแต่วันที่	 11	 มิถุนายน	 2558	 เป็นต้นมา	 และก�าหนดยกเว้นเด็กที่มีอายุต�่ากว่า
18	ปีบริบูรณ์	ไม่ต้องตรวจพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย	และการต้องโทษคดีอาญา

(2)	เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ขอปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การให้สญัชาติไทยตามมตคิณะรฐัมนตร	ีวนัที	่7	ธนัวาคม	
2553	ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559	อนุมัติให้สัญชาติไทย	เป็นการทั่วไปตามมาตรา	7	ทวิ	
วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.สัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ให้กับผู้ที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นบุตร
ของคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาอาศัยอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน	มหีลกัฐานการเกิดในประเทศไทย	มเีลขประจ�าตัว	13	หลกั
และต้องมีความประพฤติดี	2	กรณี	ได้แก่	

(2.1)	 บุตรของคนต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าทะเบียน
และออกบัตรประจ�าตัวไว้แล้วซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	15	ปี	 	

(2.2)	 บุตรของคนต่างด้าวอื่น	 ๆ	 ซึ่งเรียนในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	
สามารถย่ืนขอมีสัญชาติไทยได้	 แต่ถ้าเรียนไม่จบปริญญาตรีจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะขอสัญชาติไทยได้	 หรือถ้าเป็นเด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์จะต้องอาศัยอยู่
ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	จึงจะขอสัญชาติไทยได้

2. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)	 จัดเก็บข้อมูลเอกสารทะเบียนประวัติและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย

ทุกประเภท	 (Scan)	 เข้าในระบบฐานข้อมูล	 เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่น
ค�าร้องขอสัญชาติไทยให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ตลอดจนป้องกันการสูญหายหรือถูกท�าลาย

(2)	รบัค�าร้องออกหนงัสอืรบัรองการเกดิ	(ท.ร.20/1),	รบัค�าร้องขอสญัชาตไิทยผ่านทางระบบคอมพวิเตอร์
 3. ด้านการบริหารจัดการ

(1)	 จัดท�าโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติของคนไทยที่ตกหล่นทาง
ทะเบียนราษฎรซึ่งมีฐานะยากจน	เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	เป็นต้นมา	ซึ่งผลการด�าเนินการที่ผ่านมา	มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการตรวจ	DNA	แล้ว	จ�านวน	4,362	ราย	

(2)	จัดประชุมชี้แจง	แนะน�าความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับอ�าเภอและจังหวัด	
(3)	สั่งการก�าชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอให้เอาใจใส่	เร่งรัดด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติ

ของบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 โดยให้จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานและก�าหนดระยะเวลาให้ด�าเนินการโดยเร็ว

(4)	การจ้างลกูจ้างชัว่คราวเพือ่ช่วยเหลอืงานด้านสถานะบคุคลของอ�าเภอทีม่ยีอดชนกลุม่น้อยเป็นจ�านวนมาก	
(5)	ติดตั้งชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานสถานะบุคคลเพิ่มเติม
(6)	จดัชดุปฏบิตักิารเคลือ่นทีจ่ากกรมการปกครอง	ลงพืน้ท่ีเป้าหมายเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของอ�าเภอ

เกี่ยวกับการรับค�าร้อง	ตรวจสอบพยานหลักฐาน	คัดกรองผู้มีคุณสมบัติ	เพื่อเสนอนายอ�าเภอ
(7)	 จัดตั้งคลินิกสัญชาติขึ้น	 เพื่อตอบปัญหาตลอดจนให้ค�าปรึกษาแนะน�ารับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

เกี่ยวกับปัญหาด้านสถานะและสัญชาติให้แก่ประชาชน	 ผ่านหมายเลขทางโทรศัพท์	 1548	 หรือ	 http://www.bora.
dopa.go.th/nationclinic/

โดย...กลุ่มงานทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย	ส่วนการทะเบียนราษฎร
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ฉบับเดือน เมษายน 2562

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต,	นิวัฒน์	รุ่งสาคร,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ,	วิเชียร	ชิดชนกนารถ,	ศักดิ์ฤทธิ์	สลักค�า	บรรณาธิการอำานวยการ วีนัส	สีสุข

ท์ี่ปรึกษา	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	บรรจบ	จันทรัตน์,	วีระชาติ	ดาริชาติ,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	นวน	โทบุตร,	ประเชิญ	สมองดี,	ลักษณา	อภิรติปัญญา	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

5

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงห่วงใยนักเรียนในพระราชานุเคราะห์และนักเรียนใน

สถานศึกษา	 รวมท้ังเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาที่ยังไม่มีสถานะบุคคลทางทะเบียน	 เพราะเมื่อนักเรียนกลุ่มน้ีจบการ

ศึกษาแล้วแต่ไม่มีสัญชาติไทย	จะไม่สามารถเข้าท�างานในหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้	

	 เพือ่ด�าเนนิการรบัสนองพระราชด�าร	ิกรมการปกครองจึงได้ด�าเนนิงานโดยจัดท�าโครงการก�าหนดสถานะให้แก่

บคุคลไร้สญัชาต	ิเริม่ด�าเนนิงานมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2558	ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหาเรือ่งสถานะ

บคุคลและสญัชาตใิห้แก่คนไร้สญัชาต	ิท่ีกระทรวงมหาดไทยได้จดัท�าทะเบยีนประวติั	และออกบตัรประจ�าตัวไว้แล้ว	และ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	 โดยเน้นท่ีกลุ่มเด็กนักเรียนในชั้นการศึกษาภาค

บังคับเป็นล�าดับแรก	 รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนพระราชานุเคราะห์	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	 และโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน

	 เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีวนัที	่2	เมษายน	2562

ซึ่งเป็นวาระส�าคัญท่ีคนไทยทุกคนจะได้ร่วมถวายพระพร	 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน

ทะเบียนทั้งหลาย	 จะได้ต้ังจิตอธิษฐานน้อมน�าพระราชด�าริ	 ในการแก้ปัญหาสถานะบุคคลทางทะเบียนของเด็กและ

เยาวชนผู้ด้อยโอกาส	มาปฏิบัติให้ส�าเร็จลุล่วงต่อไป

ค�ำคมคนทะเบยีน
งำนทะเบยีนมรีะเบยีบ กฎหมำย และหนังสอืสั่งกำร ที่ต้องศกึษำ ท�ำควำมเข้ำใจ หลำยฉบับ

“จ�ำดกีว่ำจด ถ้ำจ�ำไม่หมด จดดกีว่ำจ�ำ”

นายวนีัส สสีุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร

นายวนีัส สสีุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร
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ฉบับเดือน เมษายน 2562

 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี	 เย่ียมชมหน่วยบริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่

(Mobile	Unit)	ของส�านกับรหิารการทะเบียน	กรมการปกครอง	เนือ่งในงานวนัข้าราชการพลเรอืน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	

ซึ่งจัดระหว่างวันที่	31	มีนาคม	–	1	เมษายน	2562	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	2	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคาร	บี)	

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

 นายวีนัส สีสุข ผู ้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

เป็นประธานในการประชุมการจัดท�าแบบฟอร์มเอกสารการทะเบียน

ฉบับภาษาอังกฤษ	 จ�านวน	 12	 ประเภทเอกสาร	 (18	 แบบฟอร์ม)

ที่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2562

เพื่อติดตามผลการด�าเนินการและทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง

ของการคัดและรับรองส�าเนาเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ	

รวมถึงการจัดท�าแบบฟอร์มเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ

อกีจ�านวน	17	ประเภทเอกสาร	(17	แบบฟอร์ม)	โดยมผีูบ้รหิารส�านกับรหิาร

การทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	21	มีนาคม	2562

ณ	 ห้องประชุมบัวแก้ว	 ชั้น	 2	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 อาคาร

กรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน เมษายน 2562

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง	 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง	การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย	การขอถือสัญชาติไทยตามสามี	และการขอกลับคืนสัญชาติไทย	ครั้งที่	3/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	14	มีนาคม	2562	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมบัวขวัญ	ชั้น	2	ส�านักบริหารการทะเบียน	อาคาร

กรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

 นายบญัญัต ิจนัทน์เสนะ ทีป่รกึษาคณะกรรมการตดิตามการให้สถานะเดก็ไร้รากเหง้า	สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

(สนช.)	เป็นประธานเปิดการเสวนาเชงิปฏบัิตกิาร	เรือ่ง	แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้รากเหง้าให้ได้สิทธิในสัญชาตไิทย

ตามกฎหมาย	 โดยมีนายวีนัส	 สีสุข	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 และเจ้าหน้าที่จาก

ส่วนการทะเบยีนราษฎร	เป็นวทิยากรในการเสวนา	เรือ่ง	การได้สญัชาตไิทยของคนไร้รากเหง้า	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่4	เมษายน

2562	 เวลา	 09.00	 น.	ณ	 หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน	 ถนนนิคมมักกะสัน	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพมหานคร
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การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

กรมการปกครองให้ความช่วยเหลือด้านทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ให้กับชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

ส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน

 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2562	ได้เกิดเหตุอุทกภัย	วาตภัย	และ
น�า้ป่าไหลหลาก	จากพายโุซนร้อน	“ปาบึก”	เป็นเหตใุห้ประชาชนในหลายพืน้ท่ี
จังหวัดได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหายเป็นจ�านวนมาก

 เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	8	สาขา
จังหวัดพังงา	 ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอคุระบุรี	 ออกให้บริการด้านทะเบียน
และบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ที่ประสบเหตุ
เพลิงไหม้บ้านเมื่อคืนวันที่	3	กุมภาพันธ์	2562	ณ	หมู่ที่	4	ต�าบลเกาะพระทอง	
อ�าเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงา

	 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ	เรื่อง	ขยายก�าหนดเวลาการขอมีบัตร	มีบัตรใหม่	หรือเปลี่ยนบัตร	ส�าหรับ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	(อุทกภัยและวาตภัย)	ในท้องที่	12	จังหวัด	ลงวันที่	17	มกราคม	2562	มีสาระส�าคัญ	คือ
		 1.	ให้ขยายก�าหนดเวลาการขอมบีตัร	การขอมบีตัรใหม่	หรือเปล่ียนบตัรแก่ผู้ถอืบตัรซ่ึงมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน
ในท้องที่ประสบภัยธรรมชาติ	(อุทกภัย)	ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	3	มกราคม	2562	จนถึงปัจจุบัน	จากภายในก�าหนด	60	วัน
นับแต่วันที่ต้องมีบัตร	มีบัตรใหม่	หรือเปลี่ยนบัตร	เป็นภายในวันที่	3	มีนาคม	2562
	 	2.	ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร	กรณีบัตรหายหรือถูกท�าลาย	หรือบัตรช�ารุด	ส�าหรับ
ผูซ้ึง่ต้องมบีตัรท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบียนบ้านในท้องท่ีทกุอ�าเภอ	ในจงัหวดันครศรธีรรมราช	ปัตตาน	ีสรุาษฎร์ธาน	ีตรงั	ระนอง	
กระบี่	ยะลา	สงขลา	นราธิวาส	พัทลุง	ชุมพร	และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 มีประชาชนในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำาบัตรประจำาตัวประชาชนจำานวน 47,625 ราย คิดเป็นเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับการ
ยกเว้นรวมจำานวน 4,762,500 บาท

	 การออกให้บริการในคร้ังนี้มีชาวมอแกนได้รับบริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	 จ�านวน	 29	 ราย	 และ
จัดท�าบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	จ�านวน	33	ราย	รวมจำานวน 62 ราย
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การจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดตราด ที่ว่าการอำาเภอแหลมงอบ อำาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

นางสาวจันทรา  บุญประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

นางสาวกรภัทร์  รักระเบียบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศุภวรรณ  พูลเกษม
ลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดตราด

 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดตราด 
รับผิดชอบสนับสนุน	 การปฏิบัติงานของส�านักทะเบียน	 18	 แห่ง	
ประกอบด้วย	ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ	7	แห่ง	และส�านกัทะเบยีนท้องถิน่
11	 แห่ง	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมต่างๆ	 ให้กับส�านักทะเบียน	 สนับสนุนส�านักทะเบียน
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านทะเบียน
และบัตร	แนวทางการท�างานร่วมกบัส�านกัทะเบยีนใช้การประสานงาน
ทางโทรศัพท์เป็นหลัก	 และออกเยี่ยมรับทราบปัญหาอุปสรรค
ในการท�างานของส�านักทะเบียน	 ในแต่ละรอบเดือน	 ตลอดจน
บรหิารจดัการเรือ่งการเบกิจ่ายวสัดบุตัรประจ�าตวัประชาชน	วสัดพุมิพ์
และเคลือบบัตร	 รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้กับส�านักทะเบียน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

	 การบริหารงานจะส�าเร็จผลตามวิสัยทัศน์ได้ต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งในปัจจุบัน	
ข้าราชการของกรมการปกครองมีการโยกย้าย	 ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา	 ท�าให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงาน
ด้านโปรแกรมการท�างานต่างๆ	 ทั้งด้านทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ทะเบียนราษฎร	 ทะเบียนทั่วไป
หลักการปฏบิตังิาน	คอื	มกีารวางแผน	ต้องมีความร่วมมอืกนัระหว่างเจ้าหน้าทีข่องศนูย์บรหิารการทะเบียนภาค	2
สาขาจงัหวดัตราด	กบัเจ้าหน้าทีข่องส�านกัทะเบียน	ในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในห้วงเวลาของการปฏบิติังาน
ในแต่ละวันในแต่ละเดือน	ซึ่งกระบวนการตรงนี้คือการไปตรวจเยี่ยมส�านักทะเบียนตามระยะเวลาที่ก�าหนด
ในด้านระบบโปรแกรม	เจ้าหน้าทีข่องทางศูนย์บรหิารการทะเบยีนภาค	2	สาขาจงัหวดัตราด	จะเข้าไปให้ความรู้
ด้านโปรแกรมต่างๆ	ทีม่กีารปรบัเปลีย่นแก้ไข	หรอืทีไ่ด้รบัแจ้งจากส่วนกลาง	โดยการเข้าไปแนะน�าแบบตวัต่อตวั
กบัเจ้าหน้าที	่จนเกดิความเข้าใจในกระบวนการและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ	ซึง่ยงัผลให้การปฏบิตังิานนัน้ๆ	
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

“ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือความส�าเร็จของการบริการ”

นางสาวสุนันทา  อรัญฤทธิ์
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2

สาขาจังหวัดตราด



ส�านักทะเบียนอ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ

นายอ�าเภอแก่งกระจาน

10

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

ฉบับเดือน เมษายน 2562

	 อ�าเภอแก่งกระจาน	ตัง้อยู่ห่างจากตวัจังหวัดเพชรบรุไีปทางทศิตะวนัตก	ประมาณ	54	กโิลเมตร	เป็นอ�าเภอทีม่พีืน้ทีม่ากท่ีสดุ

ของจังหวัดเพชรบุรี	เดิมในอดีตแก่งกระจานเป็นพื้นที่ในการปกครองของอ�าเภอท่ายาง	ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา	ยกฐานะเป็น

อ�าเภอแก่งกระจานเมื่อปี	พ.ศ.	2536	ด้านการปกครองแบ่งเป็น	6	ต�าบล	52	หมู่บ้าน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	6	แห่ง	

ปัจจุบันอ�าเภอแก่งกระจาน	มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น	33,000	คน

 อำาเภอแก่งกระจาน มีนายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ เป็นนายอำาเภอ	 โดยได้กล่าวถึงรูปแบบการให้บริการประชาชนว่า

การให้บริการจะเน้นให้ความส�าคัญการบริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองเป็นหลัก	 และได้มอบนโยบายการท�างาน

ให้กับเจ้าหน้าที่	 ในการให้บริการประชาชน	 บริการรวดเร็ว	 ถูกต้องตามหลักกฎหมาย	 ในส่วนของงานบริการด้านทะเบียนนั้น

ได้มีการแบ่งออกเป็น	 2	 งาน	คือ	 งานบัตรประจ�าตัวประชาชน	 งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนทั่วไป	 ผู้รับบริการงานทะเบียน

ในแต่ละวนันัน้	มปีระมาณ	40	-	50	คนต่อวนั	ส�าหรับปัญหาในการให้บรกิารประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งของการสือ่สารกบับคุคล

พื้นที่สูง	 การสื่อสารจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นล่ามในการสื่อสาร	 ส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์นั้นจะมีอยู่เฉพาะหมู่บ้านโป่งลึก	 บ้านบางกลอย

บ้านป่าเด็งใต้	 ทั้งสามหมู่บ้านนี้จะต้องน�าผู้ใหญ่บ้านมาด้วยเวลามาติดต่อที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอ	 ส�าหรับการให้บริการจัดท�า

บัตรประจ�าตัวให้กับผู้ป่วยติดเตียงทางอ�าเภอได้ให้ความส�าคัญเพราะถือว่าเป็นนโยบายของกรมการปกครอง

“พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการตาทอทิพย์ ป่าดงดิบอุทยาน แก่งกระจานเขื่อนดิน”
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ด้านการให้บริการตามโครงการก�าหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของ

ส�านักทะเบียนอ�าเภอแก่งกระจาน	นายอ�าเภอกล่าวว่าในพื้นที่อ�าเภอแก่งกระจาน

มบีคุคลท่ีไร้สญัชาตท่ีิตกส�ารวจและเป็นกลุม่ชาติพนัธุท์ีม่สัีญชาตกิะเหรีย่งอยู	่2	กลุม่	คอื

1.	กลุม่ปกาเกอะญอ	หรอืกะเหรีย่งสกอร์	จะอาศยัอยูต่ามแนวชายแดนไทย	-	พม่า	

2.	กลุม่ทีเ่รยีกตนเองว่าโพล่ง	หรอืกะเหรีย่งโปว์	จะอาศยัอยูต่ามพ้ืนท่ีราบลุ่ม	สภาพ

ปัญหาในการให้สถานะของคนไร้สัญชาติในพื้นที่อ�าเภอแก่งกระจาน	 คนกลุ่มนี้

ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตกะเหรี่ยง	 ส่วนการแก้ไขปัญหาและการให้สัญชาติกับ

กลุม่คนเหล่านีต้้องอาศัยความร่วมมอืกบัหลายหน่วยงาน	รวมถงึผูน้�าชมุชน	ก�านนั	

ผู้ใหญ่บ้าน	 ทั้งนี้ทุกๆ	 ฝ่ายต้องยึดหลักกฎหมายในการแก้ไขปัญหา	 และให้ความ

ช่วยเหลือกับคนกลุ่มนี้	ส�าหรับอ�าเภอแก่งกระจานไม่มีคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่	

ผลการด�าเนนิงาน	ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอแก่งกระจานได้ด�าเนนิการตามโครงการ

ก�าหนดสถานะให้แก่บคุคลไร้สัญชาตใินห้วงเวลาท่ีผ่านมาจะเน้นกลุม่เดก็นกัเรียนใน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป้าหมาย	24	โรงเรียน	จ�านวน	140	คน

และกลุ่มคนทั่วไป	โดยสรุปข้อมูลการได้สัญชาติไทย	ดังนี้

1. ลงรายการตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางฯ	พ.ศ.	2543	จ�านวน	28	คน

2. ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	จ�านวน	12	คน

3.	เพิม่ชือ่บคุคลเข้าในทะเบยีนบ้านโดยการพจิารณาของนายอ�าเภอ	จ�านวน	33	คน 

4. ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามมาตรา	23	พ.ร.บ.สัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	

			จ�านวน	1	คน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิานฝ่ายทะเบยีนและบัตรประจำาตัวประชาชน
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    A : Would you like to go out for dinner ? 
                          (เย็นนี้ไปทานข้าวกันไหม) 
B : IT depends.  

 (ดูก่อนนะ) 
A : What do you mean?                                                  

(หมายความว่ายังไง) 
B : I have to finish my work. If I am done before 6pm. I will go. 

            (ฉันต้องท างานให้เสร็จ  หากเสร็จก่อน  6  โมงเย็น ฉันจะไปด้วย) 
A : Sure, Let me know if you can go. 

                            (ได้ หากไปได้ก็บอกฉันนะ) 

 

  เรียนรู้ภาษาองักฤษ EasyEnglish with Dopa 



โดย.ส่วนกำรทะเบียนทั่วไป
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1.	การหย่าโดยค�าพิพากษาของศาลมีผลเมื่อใด
	 ก.	เมื่อไปจดทะเบียนหย่า
	 ข.	เวลาที่ค�าพิพากษาถึงที่สุด
	 ค.	เมื่อน�าค�าพิพากษาไปจดทะเบียนหย่า
	 ง.	ข้อ	ก.	และ	ค.	ถูกต้อง
	 จ.	ผิดทุกข้อ	
2.	กรณหีย่าโดยความยนิยอมแล้ว	ถ้ามิได้ตกลงกนั	หรือตกลงกัน
ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้อ�านาจปกครองบุตรจะต้องท�าอย่างไร
	 ก.	ฟ้องต่อศาลให้เป็นผู้ชี้ขาด
	 ข.	ให้บดิามารดาท�าความตกลงการใช้อ�านาจปกครอง
	 			บุตร	และให้นายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติม
	 ค.	ไม่สามารถด�าเนินการอย่างใดได้	ให้เป็นอ�านาจ
	 			ปกครองของบิดามารดา
	 ง.	ข้อ	ก.	และ	ข.	ถูกต้อง	
	 จ.	ถูกทุกข้อ
3.	เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้ท�าการสมรสกัน	จะเป็นบุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ในกรณีใด
	 ก.	บิดามารดาสมรสกันในภายหลัง
	 ข.	บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร
	 ค.	ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
	 ง.	ข้อ	ข.	และ	ค.	ถูกต้อง
	 จ.	ถูกทุกข้อ	
4.	บดิาจะจดทะเบยีนเดก็เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากใคร
	 ก.	มารดาเด็ก
	 ข.	เด็ก
	 ค.	ศาล
	 ง.	ข้อ	ก.	และ	ข.	ถูกต้อง
	 จ.	ผิดทุกข้อ

5.	 กรณีเด็กและมารดาเด็กไม่ได้ไปให้ความยินยอมในการ
จดทะเบียนรับรองบุตรของบิดาต่อหน้านายทะเบียน	 และ
ไม่ได้แจ้งแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนทราบภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด	กฎหมายให้สนันฐิานว่าเดก็หรือมารดาเด็ก
มีเจตนาอย่างไร
	 ก.	ให้ความยินยอม
	 ข.	ไม่ให้ความยินยอม
	 ค.	อาจจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้
	 ง.	ถูกทุกข้อ	
	 จ.	ผิดทุกข้อ	
6.	 กรณีเด็กไม่อาจให้ความยินยอมได้	 จะต้องท�าอย่างไร
จึงจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้
	 ก.	บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง
	 ข.	บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร
	 ค.	ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
	 ง.	ไม่มีข้อใดถูก
	 จ.	ถูกทุกข้อ
7.	เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งไม่ได้ท�าการสมรสกัน	แต่ต่อมา
บิดามารดาได้ท�าการสมรสกันในภายหลังกรณีนี้เด็กจะเป็น
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่เมื่อใด
	 ก.	ตั้งแต่วันที่บิดาแจ้งการเกิด
	 ข.	นับแต่วันบิดามารดาสมรสกันภายหลัง
	 ค.	นับแต่วันที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
	 ง.	นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด
	 จ.	ผิดทุกข้อ

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

	 ถาม	 ถ้าผู้ท�าพินัยกรรมเป็นผู้พิการทางสายตามองไม่เห็นและไม่ได้ยิน	สามารถท�าพินัยกรรมได้หรือไม่

 ตอบ	 การท�าพินัยกรรมต้องรู้และทราบว่าตนเองมีทรัพย์มรดกอะไรบ้าง	 และจะยกทรัพย์มรดกนั้นให้กับ
ทายาทผู้ใด	 ซึ่งหากผู้จะท�าพินัยกรรมเป็นผู้พิการทางสายตาและไม่ได้ยินไม่สามารถสื่อสารกับนายทะเบียนได้ว่ามาท�า
พนัิยกรรมแบบใด	มทีรพัย์มรดกอะไร	และจะยกทรพัย์มรดกให้กบัทายาทผูใ้ดได้	นายทะเบยีนจงึไม่สามารถลงรายละเอียด
ต่าง	ๆ 	ในพินัยกรรมให้กับผู้ท�าพินัยกรรมได้	ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเจตนาของการท�าพินัยกรรมตาม	ป.พ.พ.	ม.1646	และ	
ม.1647	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	บญัญติัเกีย่วกบัผู้ท�าพินยักรรมดังต่อไปนี	้ผู้เยาว์อาจท�าพินยักรรม	ได้เม่ืออายุ
สบิห้าปีบรบิรูณ์ตามมาตรา	25	กรณที�าพนิยักรรมเป็นโมฆะ	คอื	ผูท้ีอ่ายยุงัไม่ครบสบิห้าปีบรบิรูณ์	ตามมาตรา	1703	และ
ผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา	1704	ส�าหรับกรณีผู้ที่ไม่สามารถเป็นพยานได้	คือ	บุคคลที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิาวะ	บคุคลวกิลจรติหรอืบคุคลซ่ึงศาลสัง่ให้เป็นผู้เสมอืนไร้ความสามารถ	และบคุคลทีห่หูนวก	เป็นใบ้	หรือจักษบุอด
ทั้งสองข้าง

	 ถาม	 กรณี	น.ส.เอ	มีบัตรประจ�าตัวประชาชน	2	ใบ	ได้ไปยื่นค�าร้องขอคัดทะเบียนบ้านโดยใช้บัตรประจ�าตัว
ประชาชน	ใบเก่าให้กบัเจ้าหน้าที่	แต่เจ้าหน้าทีแ่จ้งวา่ไม่ใช่บตัรฯ	ใบลา่สดุ	น.ส.เอ	จงึไดน้�าบตัรฯ	อกีใบส่งให้กบัเจ้าหน้าที่	
โดยเจ้าหน้าที	่ได้ยดึบัตรฯ	ใบเก่าไว้และแจ้งว่าให้ใช้บตัรฯ	ใบล่าสดุเท่านัน้	อยากทราบว่าเจ้าหน้าทีม่สีทิธยิดึบัตรฯ	ใบเก่า
ไว้ได้หรือไม่	และมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรส�าหรับกรณีนี้

 ตอบ	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเรียกบัตรเดิมคืนจากประชาชน	 เน่ืองจากบัตรดังกล่าวเป็นบัตรที่ถูกระบบ
จ�าหน่ายเนื่องจากได้มีการออกบัตรใบใหม่แทนแล้ว	 โดยเทียบเคียงกับแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่	 18
(พ.ศ.	2542)	และฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ	ออกตามความในพระราชบญัญติับตัรประจ�าตัวประชาชน	พ.ศ.	2526	ข้อ	8	และ	ข้อ	32
แห่งระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	พ.ศ.	2554	ซึ่งก�าหนดว่า	ก่อนมอบบัตรให้แก่	
ผู้ขอมีบัตรให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกบัตรเดิมคืนจากผู้ขอมีบัตร	 ในกรณีบัตรเดิมหมดอายุหรือบัตรช�ารุดในสาระส�าคัญ	
หรือในกรณีทีผู่้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว	ชื่อสกุล	หรือเปลี่ยนชือ่ตัวและชื่อสกุล	หรือเปลี่ยนทีอ่ยู่	ประกอบกับแนวทางปฏิบัติ
กรณพีบบตัรประจ�าตวัประชาชนทีเ่จ้าของบตัรท�าบตัรหาย	ตามหนังสือกรมการปกครอง	ด่วนทีสุ่ด	ที	่มท	0309.2/ว	2768
ลงวันที่	 30	 มกราคม	 2562	 ที่ก�าหนดให้น�าส่งบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่	 ณ	 ที่ว่าการอ�าเภอ
กิ่งอ�าเภอ	ส�านักงานเขต	เทศบาลและเมืองพัทยา	เก็บรักษาบัตรที่ถูกพบจากการท�าบัตรหายของผู้ถือบัตร	เพื่อรวบรวม
ส่งให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดต่อไป



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

	 ถาม	 นาย	ก	สัญชาติไทยอยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับ	น.ส.	ข	สัญชาติลาว	โดย	น.ส.	ข
มบีตุรชือ่	ด.ช.	ค	เกิดท่ีบ้านในเขตส�านักทะเบียนอ�าเภอแม่เปิน	เมือ่วนัที	่3	กุมภาพันธ์	2550	กับสามเีก่า	(ไม่จดทะเบยีนสมรส)
ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว	นาย	ก	สงสารเด็กจึงรับเป็นพ่อและมาแจ้งการเกิดเท็จที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอแม่เปิน	เมื่อวันที่	2	
กุมภาพันธ์	2561	ว่าตนเองเป็นบิดา	จนได้รับสูติบัตรและเพิ่มชื่อ	ด.ช.	ค	ในทะเบียนบ้านของ	นาย	ก	ที่ส�านักทะเบียน
อ�าเภอแม่เปิน	ในวันเดียวกัน	ต่อมาวันที่	3	กุมภาพันธ์	2561	ส�านักทะเบียนอ�าเภอแม่เปิน	ตรวจสอบพบว่าเป็นการแจ้ง
การเกิดเท็จท่านเห็นว่าส�านักทะเบียนอ�าเภอแม่เปิน	ต้องด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ	 กรณเีป็นการแจ้งเกิดเทจ็	เนือ่งจากข้อเทจ็จริงปรากฏว่าในขณะทีเ่ดก็เกดิบดิาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
บตุรจะไม่ได้สัญชาตไิทยตาม	พ.ร.บ.สญัชาต	ิพ.ศ.	2508	แก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2535	มาตรา	7	ซึง่กรณดัีงกล่าว
ส�านกัทะเบยีนกลางมแีนวทางปฏบิตัแิละแจ้งเวยีนให้ส�านกัทะเบียนทกุแห่งทราบแล้วตามหนงัสือ	ที	่มท	0309.1/ว	378	
ลงวันที่	5	พฤศจิกายน	2561	ข้อ	5

	 ถาม ค�าถาม	นายบ	ีบคุคลต่างด้าวถอืใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	เลขประจ�าตัวประชาชน	8-xxxx-0000x-xx-x
มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.14)	 ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย	 ยื่นค�าร้องขอแก้ไขรายการสัญชาติ
ในทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน	จะต้องด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ กรณบีคุคลต่างด้าวถอืใบส�าคัญประจ�าตวัคนต่างด้าว	เลขประจ�าตวั	8-xxxx-0000x-xx-x	ได้รบัการแปลง
สัญชาติเป็นไทย	มีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2551	ข้อ	102

	 ถาม กรณทีีค่ณะกรรมการหมูบ้่านส่งตวัแทนมาขอคดัรายการในฐานข้อมลูของลกูบ้านทีกู่เ้งนิของหมูบ้่านไป

เจ้าหน้าที่สามารถด�าเนินการให้ได้หรือไม่

 ตอบ	 กรณนีีเ้จ้าหน้าทีส่�านักทะเบยีนไม่สามารถด�าเนนิการให้ได้	เนือ่งจากพระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร	
พ.ศ.	2534	มาตรา	17	ก�าหนดไว้ว่า	ข้อมลูทะเบียนประวตัริาษฎรต้องถอืเป็นความลบั	และให้นายทะเบยีนเป็นผูเ้กบ็รกัษา	
และใช้เพือ่การปฏบิตัติามทีไ่ด้บญัญติัไว้ในพระราชบัญญติันีเ้ท่านัน้ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรอืตัวเลขนัน้แก่บคุคลใด	ๆ
ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	หรือแก่สาธารณชน	เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทาง
ครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย	 หรือเมื่อมีความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสถิติ	 หรือเพ่ือประโยชน์แก่การ
รกัษาความมัน่คงของรฐั	หรอืการด�าเนนิคดแีละการพิจารณาคดีหรือการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมาย	และไม่ว่าในกรณใีด
จะน�าข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้
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