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พิมพ�ที่ : โรงพิมพ�อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

 การพิสูจน�และการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นเป�นภารกิจสำาคัญประการหนึ่งตามอำานาจหน�าที่ของ
กรมการปกครอง โดยสำานักบริหารการทะเบียนได�รับมอบหมายให�ดำาเนินการอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�เป�นไปตามกฎหมาย
ว�าด�วยสัญชาติ ซึ่งได�มีการกำาหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไข ให�เป�นไปตามกฎหมายการพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทย
พลัดถิ่น พ.ศ. 2555
 วารสาร THE ONE ฉบับนี้ ขอนำาคำากล�าวของอธิบดีกรมการปกครองในพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำาตัว
ประชาชนแก�ชนกลุ�มน�อย (มอแกน) และคนไทยพลัดถิ่นที่ได�รับการรับรองให�มีสัญชาติไทยโดยการเกิด บางตอน
มานำาเสนอเพื่อสร�างการรับรู�และเข�าใจแก�ประชาชนผู�สนใจและเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานของสำานักทะเบียน เพื่อจักได�ทราบ
แนวทางปฏิบัติที่จะช�วยเหลือและให�คำาแนะนำาที่ถูกต�องแก�ประชาชน กล�าวคือ “ผมขอให�ทุกท�านที่เข�าร�วมปฏิญาณตน
ในวันน้ี จงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและดำารงตนในฐานะของพลเมืองไทย ในการร�วมพัฒนาประเทศให�มีความ
เจริญงอกงาม มีความจงรกัภักดใีนชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ� เฉกเช�นคนไทยทกุคน ซึง่การแสดงออกถึงความจงรกัภักดี
ดงักล�าวทีท่กุท�านสามารถปฏิบตัไิด�อย�างง�าย คอื การประพฤตตินเป�นพลเมอืงทีด่ ีโดยการดำารงตนอยู�ในศลีธรรม ระเบยีบ
กฎหมาย หรือกติกาของสังคม ประกอบสัมมาอาชีพ เรียนรู�และพัฒนาตนเอง เพื่อให�ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
บนวิถีชีวิตพอเพียง” นอกจากนี้วารสาร THE ONE ยังมีสารัตถะอื่น ๆ ที่เป�นเร่ืองที่น�าสนใจขอเชิญติดตามครับ

ค�ำคมคนทะเบียน : งำนทะเบียนและบัตร เป�นงานบริการประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
   ของกฎหมาย มีควำมเป็นพลวัต (Dynamic) คือมีการเปลี่ยนแปลง
   ข้อเท็จจริงไปตามวงจรชีวิตของแต�ละบุคคล ซึ่งจะต้องปรับให้สอดคล้อง
   กับข้อกฎหมายที่เปลี่ยนไป
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 ร.ต.ท.อาทิตย� บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหนังสือรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน บัตรประจำาตัว
ประชาชน และให�โอวาทแก�คนไทยพลัดถิ่น ชนกลุ�มน�อย (มอแกน) และผู�ที่ได�รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 
จำานวน 77 ราย เมือ่วนัองัคารที ่4 มถินุายน 2562 ณ องค�การบรหิารส�วนจงัหวดัระนอง อำาเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป�นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
การขอแปลงสัญชาติเป�นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันศุกร�ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมบัวขวัญ ช้ัน 2 สำานักบริหารการทะเบียน อาคาร
กรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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 นางรฐัยา อาจหาญ เผยพร ผู�อำานวยการส�วนส�งเสรมิ
การทะเบียนและบัตร ให�การต�อนรับและเป�นวิทยากรบรรยาย 
ให�แก� บคุลากรจากสำานกัทะเบยีนท�องถิน่เทศบาลเมอืงพมิลราช 
ในการเข�าศึกษาดูงานด�านทะเบียนราษฎร และข�อกฎหมายต�างๆ
ที่เกี่ยวข�อง ให�เกิดความรู�ความเข�าใจในการเตรียมความพร�อม
ก�อนเป�ดสำานักทะเบียน เพื่อให�บริการประชาชนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห�องประชุมบัวแก�ว ชั้น 2 สำานักบริหารการทะเบียน อาคาร
กรมการปกครอง (คลอง9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นางสาวลกัษณา อภริตปิ�ญญา รกัษาการในตำาแหน�ง
ผู�อำานวยการส�วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 
เป�นวิทยากรบรรยายให�แก�ผู�เข�าอบรมตามโครงการสัมมนา เพื่อ
เตรียมความพร�อมการบริหารจัดการเลือกตั้งผู�แทนเกษตรกร 
พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน�าศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 1 - 9 
และเจ�าหน�าที่ศูนย�บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดเข�า
อบรม จำานวน 86 คน เพื่อให�ผู�เข�าอบรมสามารถนำาความรู�
ไปถ�ายทอดให�แก�เจ�าหน�าที่ระดับอำาเภอและเขต ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ระหว�างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร� ซิตี้ อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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ประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562

วันที่ 14 เมษายน 2562 มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันที่ 15 เมษายน 2562 และเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได�แก�ไขมาตรา 
19/2 แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพื่อแก�ไขป�ญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กและ
บุคคลที่ไม�ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต�วัยเยาว� ซึ่งไม�ได�รับการแจ�งการเกิดหรือเพิ่มช่ือในทะเบียนบ�าน
เนื่องจากไม�สามารถพิสูจน�สถานะการเกิดและสัญชาติได� ทั้งเด็กและบุคคลที่อยู�ในความดูแลของหน�วยงานที่ทำาหน�าที่
สงเคราะห� หรือบุคคลทั่วไป โดยกำาหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเพื่อให�บุคคลดังกล�าวที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย สามารถ
ขอมีสัญชาติไทยได� และเพื่อดำาเนินการให�เป�นไปตามกฎหมาย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยได�ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง คุณสมบัติอื่นของผู�ซ่ึงได�รับการจัดทำาทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน ซ่ึงมีสิทธิยื่นคำาร�อง
ขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยสรุปบุคคลที่จะ
ย่ืนคำาร�องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 จะต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป�นเด็กไร�เดียงสาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง หรือเด็กเร�ร�อน เด็กที่ไม�ปรากฏบิดามารดา หรือไม�
สามารถติดตามหาบิดามารดาหรือญาติร�วมสายโลหิตทางบิดาหรือมารดา ซึ่งอยู�ในการอุปการะของหน�วยงานของรัฐ
หรือหน�วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค�เพื่อการสงเคราะห� ช�วยเหลือเด็ก รวมถึงบุคคลใน
ลักษณะเดียวกันที่เคยอยู�หรือไม�เคยอยู�ในการอุปการะของหน�วยงานดังกล�าวด�วย
  2. เคยแจ�งการเกิดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ�านแต�นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท�องถิ่น
ไม�อาจดำาเนินการให�ได�เนื่องจากไม�สามารถพิสูจน�สถานะการเกิดและสัญชาติ รวมถึงบุคคลที่ได�รับการจัดทำาทะเบียน
ประวัติและไม�สามารถขอแจ�งการเกิดหรือขอหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.20/1 ได�เนื่องจากไม�อาจพิสูจน�สถานะการเกิด
และสัญชาติด�วย
  3. ได�รับการจัดทำาทะเบียนราษฎรและมีเอกสารแสดงตนหรือบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทย
หรือบัตรประจำาตัวบุคคลที่ไม�มีสถานะทางทะเบียนตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนราษฎร
  4. ต�องมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู�ในราชอาณาจักรอย�างต�อเนื่องเป�นเวลาไม�น�อยกว�า 10 ป�นับถึงวันที่ยื่น
คำาร�องเพื่อขอมีสัญชาติไทย
  5. มีหนังสือรับรองความเป�นคนไร�รากเหง�าที่ออกให�โดยหน�วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย� หรือหน�วยงานของรัฐที่มีสถานะเช�นเดียวกับสถานสงเคราะห� หรือออกโดยนายอำาเภอหรือ
ผู�อำานวยการเขตแห�งท�องที่ที่ผู �นั้นมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู�หรือตามหลักฐานทะเบียนราษฎร เว�นแต�กรณีคนที่ป�วยทาง
จิตประสาทหรือพิการทางสมองมีอาการเลอะเลือนซึ่งมีหนังสือรับรองจากแพทย�ของสถานพยาบาลที่ทำาการรักษาผู�น้ัน
เป�นหลักฐาน
  6. เป�นผู�มีความประพฤติดี ไม�มีพฤติการณ�ที่เป�นภัยต�อความสงบเรียบร�อยและความมั่นคง ไม�เคย
ต�องโทษจำาคุก เว�นแต�ความผิดลหุโทษหรือความผิดโดยประมาท หรือหากเคยต�องโทษจำาคุกต�องพ�นโทษมาแล�วเป�น
เวลาไม�น�อยกว�า 5 ป�
  7. พูดและฟ�งภาษาไทยเข�าใจได�ดี ยกเว�นเด็กที่มีอายุตำ่ากว�า 7 ป� คนพิการ เป�นใบ� และคนที่ป�วยทาง
จิตประสาทหรือพิการทางสมอง
  8. มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป�นประมุข

อ้างอิงจากหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท 0309/ว 2675 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
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แนวทางปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2555

 กระทรวงมหาดไทย และสำานักทะเบียนกลาง ได�แจ�งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพิสูจน� และรับรอง
ความเป�นคนไทยพลัดถ่ินเพ่ือการได�สัญชาติไทยโดยการเกิด และการเปล่ียนแปลงสถานะทางทะเบียนเพ่ือการได�สัญชาติไทย
สำาหรับบุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได�รับการพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นแล�ว เพื่อให�สำานักทะเบียนอำาเภอ
และสำานักทะเบียนท�องถิ่นดำาเนินการให�เป�นไปตามกฎหมาย 
 เนื่องจากผลการตรวจสอบคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดส�งให�กรมการปกครอง
เพื่อนำาเข�าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นที่ผ�านมา และการตรวจนิเทศงานทะเบียน
และสัญชาติของสำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียนท�องถิน่ พบว�าสำานักทะเบียนหลายแห�งยังมีความเข�าใจท่ีคลาดเคล่ือน
เกี่ยวกับการยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น และหลักเกณฑ�การได�สัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ส�งผลทำาให�การดำาเนินการในเรื่องดังกล�าวเกิดความล�าช�า และไม�เป�น
ไปตามกฎหมาย อาทิ บิดาหรือมารดา และบุตรยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นในคราวเดียวกันทั้ง
ครอบครัว หรือบุตรของบิดาที่ได�รับการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นแล�วยื่นคำาขอพิสูจน�ฯ เช�นเดียวกับบิดา เป�นต�น
ดังนั้น เพื่อให�การปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
เป�นไปด�วยความถูกต�องในแนวทางเดียวกัน จึงขอให�แจ�งซักซ�อมเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องกับเรื่องดังกล�าว
ทุกระดับทั้งในส�วนของสำานักทะเบียนจังหวัด สำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียนท�องถิ่น ดำาเนินการ ดังนี้
  1. คนไทยพลัดถิ่นที่จะต�องยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อให�คณะกรรมการ
รับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาให�การรับรองเพื่อการได�สัญชาติไทยโดยการเกิด ได�แก� ผู�ที่ได�รับการจัดทำา
ทะเบียนราษฎรในกลุ�มผู�มีเชื้อสายไทยซึ่งยังไม�ได�รับสัญชาติไทย ไม�ว�าจะเป�นผู�ที่เกิดในหรือนอกราชอาณาจักร โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้
   1.1 ถ�าบิดา มารดา และบุตรในครอบครัวเดียวกันยังไม�มีผู�ใดได�รับสัญชาติไทย ให�บิดา
และหรือมารดาเป�นผู�ยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น และเมื่อบิดาหรือมารดาได�รับการรับรอง
ความเป�นคนไทยพลดัถ่ินจากคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลดัถิน่แล�ว (ได�รับการเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ�าน ท.ร.14
เป�นบุคคลประเภท 8 กลุ�ม 90) ให�บุตรยื่นคำาร�องต�อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท�องถิ่นเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
สถานะทางทะเบียนเป�นผู�มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เว�นแต�บิดาหรือมารดาไม�ประสงค�จะยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรอง
ความเป�นคนไทยพลัดถิ่น จึงให�บุตรเป�นผู�ยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นเฉพาะของตนเอง
ซึ่งผลการพิจารณาให�การรับรองในกรณีนี้ จะไม�มีผลทำาให�บิดาหรือมารดา และพ่ีน�องร�วมบิดามารดาของบุคคลดังกล�าว
ได�รับสัญชาติไทยโดยไม�ต�องผ�านกระบวนการพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น
   1.2 ถ�าบดิาหรอืมารดาเคยยืน่คำาขอพสูิจน�และรบัรองความเป�นคนไทยพลดัถิน่ และยงัไม�ได�รับ
แจ�งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น ถ�าระยะเวลานับจากวันที่อำาเภอส�งคำาขอพิสูจน�
และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นของบิดาหรือมารดาให�จังหวัดเป�นเวลาเกินกว�า 90 วัน ให�บุตรยื่นคำาขอพิสูจน�และ
รับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นของตนเองได�
   1.3 ถ�าบิดาและมารดาเคยยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น และไม�ผ�าน
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น บุตรย�อมไม�สามารถยื่นคำาขอพิสูจน�และรับรองความเป�น
คนไทยพลัดถิ่นได� แต�ถ�าบุตรนั้นเป�นผู�ที่เกิดในประเทศไทย ย�อมสามารถขอมีสัญชาติไทยได�ตามช�องทางอ่ืนที่มีคุณสมบัติ 
เช�น มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 หรือมาตรา 23
แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป�นต�น
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  2. คนไทยพลัดถิ่นที่จะได�รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
โดยยื่นคำาร�องต�อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท�องถิ่นเพื่อขอเปล่ียนแปลงสถานะทางทะเบียน และไม�ต�องผ�าน
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น ได�แก�
   2.1 บุตรของบิดาหรือมารดาที่ได�รับการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการ
รับรองความเป�นคนไทยพลดัถิน่ ไม�ว�าบตุรผู�นัน้จะเกดิในหรอืนอกราชอาณาจกัร โดยให�ยืน่คำาร�องขอแก�ไขรายการสญัชาติ
และเลขประจำาตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาที่ได�รับการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรและฐานข�อมูลฯ ให�ถูกต�องตามข�อเท็จจริงก�อน จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป�นผู�มีสัญชาติไทย
   2.2 คนไทยพลัดถิน่ทีไ่ด�แปลงสญัชาตเิป�นไทยหรอืได�สญัชาตไิทยแล�วก�อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ใช�บังคับ โดยจะต�องยื่นคำาร�องต�อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท�องถิ่นพร�อม
พยานหลักฐานที่แสดงว�าเป�นผู�มีเชื้อสายไทย เช�น สำาเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำาตัวผู�อพยพเชื้อสายไทยจาก
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา เป�นต�น เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป�นผู�มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและกำาหนด
เลขประจำาตัวประชาชนใหม�
   2.3 บุตรของคนไทยพลัดถิ่นตามข�อ 2.2 ไม�ว�าจะเป�นผู�ที่เกิดในหรือนอกราชอาณาจักร และ
ไม�ว�าจะเป�นผู�ที่ไม�มีสัญชาติไทย คนไร�สัญชาติ หรือได�รับสัญชาติไทยแล�วซึ่งไม�ใช�เป�นการได�สัญชาติไทย ตามมาตรา 7
(1) หรือ (2) แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยถ�าบิดาหรือมารดา
ได�เปลีย่นแปลงสถานะทางทะเบยีนเป�นบคุคลประเภท 8 กลุ�ม 90 แล�ว บตุรจะต�องยืน่คำาร�องขอแก�ไขรายการเลขประจำาตัว
ประชาชนของบิดาหรือมารดาในเอกสารการทะเบียนราษฎรและฐานข�อมูลฯ ให�ถูกต�องตามข�อเท็จจริงก�อน จึงขอ
เปล่ียนแปลงสถานะทางทะเบียนเป�นผู�มีสัญชาติไทย

อ้างอิงจากหนังสือ ส�านักทะเบียนกลาง ด�วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 12445 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โดยกลุ�มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร
ส�วนการทะเบียนราษฎร
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 อำาเภอพรเจรญิ เดมิเป�นอำาเภอหนึง่ของจงัหวดัหนองคาย ได�อนมุตัิ
ให�ตั้งเป�นกิ่งอำาเภอ เมื่อป� พ.ศ. 2519 โดยแยกออกมาจากอำาเภอบึงกาฬ 
และได�รับการยกฐานะเป�นอำาเภอพรเจริญ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 
ต�อมาได�มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬโดยมีผลวันที่ 23 มีนาคม 
2554 โดยอำาเภอพรเจริญเป�นหนึ่งในจำานวน 8 อำาเภอที่ขึ้นกับจังหวัด
บึงกาฬ สภาพพื้นที่ส�วนใหญ�เป�นพื้นที่ราบ แบ�งการปกครองเป�น 7 ตำาบล 

 สำานกัทะเบยีนอำาเภอพรเจรญิ มนีายจรญู บหุริญั เป�นนายทะเบยีน
อำาเภอ และมีนางกันยา วงพิพัฒน� เป�นปลัดอำาเภอฝ�ายทะเบียนและ
บัตรประจำาตัวประชาชน มีรูปแบบการให�บริการประชาชนโดยยึดหลักตาม
นโยบายของกรมการปกครอง การบริการด�วยความเตม็ใจให�บริการ บริการ
ด�วยความรวดเร็ว ถูกต�อง ผู�มาใช�บริการ เกิดความประทับใจ ในแต�ละวัน
จะมีผู�มาใช�บริการประมาณ 40 - 50 คน จะมีประชาชนต�างท�องที่มาใช�
บริการจำานวนมากเนื่องจากมีเขตติดต�อกับอำาเภอโซ�พิสัย อำาเภอศรีวิไล 
และอำาเภอเซกา ในส�วนของอัตรากำาลังให�บริการงานทะเบียนและบัตรฯ
มีเจ�าหน�าที่ให�บริการ จำานวน 3 คน ประกอบด�วยปลัดอำาเภอ 1 คน 
พนักงานราชการ 1 คน และสมาชิก อส. 1 คน

นางกันยา วงพิพัฒน�
ปลัดอำาเภอฝ�ายทะเบียนและบัตรฯ



 ด�านการให�บริการกำาหนดสถานะให�แก�บุคคลไร�สัญชาติของสำานักทะเบียนอำาเภอพรเจริญ นายอำาเภอพรเจริญ กล�าวว�า
อำาเภอพรเจริญมีกลุ�มบุคคลท่ีไม�มีสถานะทางทะเบียน เลขประจำาตัวประเภท 0 กลุ�ม 89 มีจำานวนทั้งหมด 6 ราย
สำานักทะเบียนอำาเภอได�ทำาการเพิ่มชื่อเข�าในทะเบียนบ�าน จำานวน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย และป�จจุบันยังมีบุคคลที่ไม�มี
สถานะทางทะเบียน จำานวน 1 ราย ที่ยังพิสูจน�ไม�ได�ว�ามีสัญชาติไทยหรือไม� และบุคคลที่มีเลขประจำาตัวประเภท 6 ที่ถือ
หนังสือเดินทางขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ�าน ทร.13 จำานวน 8 ราย กรณีเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำาตัวขึ้นด�วยตัวอักษร (G)
มีจำานวน 11 ราย ซึ่งคนกลุ�มน้ีจะติดตามผู�ปกครองเข�ามาอาศัยอยู�ในพื้นที่ และศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ จากการสำารวจ
พบว�าไม�สามารถกำาหนดเลข 13 หลัก ตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนราษฎรได� จำานวน 5 ราย เนื่องจากไม�ใช�บุคคล
สัญชาติไทย และย�ายภูมิลำาเนาอยู�ระหว�างดำาเนินการ จำานวน 3 ราย และยังไม�สามารถพิสูจน�ได� จำานวน 3 ราย
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....ค�ำขวัญประจ�ำอ�ำเภอพรเจริญ....

หนองเลิงกวำ้งใหญ� ภูมิใจวัดดำน ปู�ซอคู�บ้ำน ถิ่นฐำนพรเจริญ
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ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งอยู�เลขที่ 1/3 ถนนนราธิป ตำาบลชะอำา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี เบอร�โทร. 0-3247-0918, 0-3247-0384

น.ส.เรณู เนาวบุตร
เจ�าหน�าที่ปกครองชำานาญงาน

น.ส.เขมิกา วัฒนงาม
เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.นำ้าผึ้ง ชุ�มแช�ม
เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 7 สำขำจังหวัดเพชรบุรี

 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดเพชรบุรี มีนางวิรวรรณ กลิ่นฟุ�ง เป�นหัวหน�าศูนย�ฯ โดยมีภารกิจ
ในการสนับสนุนและให�คำาปรึกษา แนะนำา แก�ไขป�ญหาให�แก�สำานักทะเบียนอำาเภอในความรับผิดชอบ จำานวน 12 แห�ง 
โดยแยกเป�นสำานักทะเบียนอำาเภอ 8 แห�ง สำานักทะเบียนท�องถิ่นเทศบาลเมือง 2 แห�ง เทศบาลตำาบล 10 แห�ง และ
มีศูนย�บริการร�วมอำาเภอ..ยิ้ม ณ ห�างสรรพสินค�าบิ๊กซี 1 แห�ง นางวิรวรรณ กลิ่นฟุ�ง ได�กล�าวถึง วิสัยทัศน�และภารกิจ
ในการปฏิบัติงานว�า “ยึดหลักศึกษาเรียนรู�รวดเร็วถูกต�อง” โดยจะติดตามศึกษาเรียนรู�หนังสือสั่งการและคู�มือการปฏิบัติงาน
ของสำานักบริหารการทะเบียนตลอดจนระเบียบสำานักทะเบียนกลางว�าด�วยการจัดทำาทะเบียนและบัตรประจำาตัว
คนต�างด�าวฯ และระเบียบสำานักทะเบียนกลางว�าด�วยการทะเบียนราษฎรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับงานทะเบียนและ
บัตรฯ เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานและศึกษาระบบโปรแกรมการทำางานทะเบียนต�าง ๆ ที่มีการพัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมใหม� และให�การสนับสนุนตอบข�อหารือของสำานักทะเบียนอำาเภอในเรื่องการบันทึกข�อมูลประมวลผลและ
ปรับปรุงฐานข�อมูลทะเบียนทุกประเภทด�วยความรวดเร็วและถูกต�อง โดยเน�นเรื่องการปฏิบัติราชการ ให�มีความถูกต�อง
เพราะเป�นผลสืบเนื่องจากการให�ข�อมูลที่ถูกต�องแก�สำานักทะเบียนอำาเภอ จะก�อให�เกิดภาพลักษณ�ที่ดี มีความน�าเชื่อถือ
ต�อศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นทุกครั้งที่ได�รับแจ�งป�ญหาจากสำานักทะเบียนอำาเภอ
ศูนย�สาขาจงัหวดัฯ จะต�องมัน่ใจในคำาตอบทีม่ใีห�สำานกัทะเบียนอำาเภอ หากไม�มัน่ใจจะประสานหาข�อเทจ็จรงิจากส�วนกลาง
ทันที ในทุกครั้งที่ได�รับแจ�งป�ญหาเมื่อได�ดำาเนินการแก�ไขป�ญหาแล�วจะมีการติดตามผลว�าเป�นเช�นไร ดำาเนินการเรียบร�อย
หรือไม�อย�างไร นอกจากการติดตามการแก�ไขป�ญหาแล�วในเรื่องระบบคอมพิวเตอร�ของสำานักทะเบียนอำาเภอและ
สำานักทะเบียนจังหวัด ศูนย�สาขาจังหวัดฯ จะตรวจสอบระบบการทำางานอย�างต�อเนื่องว�าใช�งานได�ปกติหรือไม�
หากป�ญหาใดไม�สามารถดำาเนินการได�หรือไม�แน�ใจในการแก�ไขทางศูนย�สาขาจังหวัดฯ จะประสานขอแนวทางแก�ไข
จากศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 7 ต�อไป

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

ลำาดับ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
จำานวนที่จัดทำาบัตร (ราย) รวม

(ราย)ผู�ป�วยติดเตียง คนชรา ผู�พิการ

1 ส�วนบัตรประจำาตัวประชาชน 12 7 8 27

2 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 1 51 4 13 68

3 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 2 47 17 20 84

4 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 3 4 4 5 13

5 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 4 23 1 8 32

6 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 5 27 8 36 71

7 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 6 33 6 31 70

8 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 7 31 28 35 94

9 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 8 13 1 1 15

10 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 9 14 5 16 35

รวม 255 81 173 509



 

   มาเรียนรู้  “ ค�าศัพท์  
         และบทสนทนาภาษาองักฤษ” กนัเถอะ 

 

 
 
   Can I….  หรือ  Could l….                                
                                      ที�ใช้เริ�มประโยคค�าถามมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 

                          หากเริ�มด้วย Can หมายถึง   คุณสามารถที�จะ....ได้ไหม 

                                  Could หมายถึง เป็นไปได้ไหมที�คุณจะ..... 

    Ex.   A : Good morning, sir. May l take your order,please ? 
                                       (สวัสดีครับ  รับอะไรดีครับ) 

             B : Could I have a cup of tea, please? 
                                              (ผมขอชาหนึ�งแก้วได้ไหมครับ) 

             A : Absolutely. (แน่นอนครับ) 
             A : Are you ready to order? (คุณพร้อมจะสั�งหรือยังครับ) 

             B : Can I have a few more minutes? 
                                    (ขอเวลาอีกสักครู่ได้ไหมครับ) 

             A : Absolutely. I’ll be back in five minutes. 
                                   (แน่นอนครับ ผมจะกลับมาในอีกห้านาที)                

  เรียนรู้ภาษาองักฤษ 

                           EasyEnglish with Dopa … 
 

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง



โดย.ส�วนการทะเบียนทั่วไป

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

1. ข�อใดไม�ใช�สินสมรส
 ก. ทรัพย�สินที่คู�สมรสได�มาระหว�างสมรส
 ข. ทรัพย�สินที่ฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งได�มาระหว�างสมรส
โดยพินัยกรรมหรือโดยการให�เป�นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือ
หนังสือยกให�ระบุว�าเป�นสินสมรส
 ค. ทรัพย�สินที่เป�นดอกผลของสินส�วนตัว
 ง. ทรัพย�สินที่เป�นของหมั้น
 จ. ถูกทุกข�อ

2. กรณีมีข�อสงสัยว�าทรัพย�สินใดเป�นสินส�วนตัวหรือสินสมรส 
ให�สันนิษฐานเกี่ยวกับทรัพย�สินนั้นอย�างไร
 ก. เป�นสินสมรส
 ข. เป�นสินส�วนตัว
 ค. เป�นมรดก 
 ง. ข�อ ข. และ ข�อ ค.
 จ. ผิดทุกข�อ 

3. การสมรสส้ินสุดลง มีกี่วิธี
 ก. 1 วิธี
 ข. 2 วิธี
 ค. 3 วิธี 
 ง. 4 วิธี 
 จ. 5 วิธี

4. กรณีที่ผู�เยาว�มีทั้งบิดาและมารดา หากผู�เยาว�จะทำาการ
หมั้นโดยทั่วไปจะต�องได�รับความยินยอมจากใคร
 ก. บิดา
 ข. มารดา
 ค. บิดาหรือมารดาก็ได�
 ง. ทั้งบิดาและมารดา
 จ. ไม�ต�องขอความยินยอม

5. กรณีชายและหญิงทำาการหมั้นกัน โดยที่อายุยังไม�ถึง 17 ป�
บริบูรณ� ผลของการหมั้นจะเป�นอย�างไร
 ก. โมฆะ  ข. โมฆียะ
 ค. ไม�สมบูรณ�  ง. สมบูรณ�
 จ. เป�นอันยกเลิก

6. เมื่อการสมรสสิ้นสุด หญิงจะทำาการสมรสใหม�ได� ในกรณีใด
 ก. เมื่อพ�น 310 วันนับแต�วันหย�า
 ข. เมื่อพ�น 210 วันนับแต�วันหย�า
 ค. เมื่อพ�น 180 วันนับแต�วันหย�า
 ง. เมื่อพ�น 90 วันนับแต�วันหย�า
 จ. เมื่อพ�น 60 วันนับแต�วันหย�า

7. ผู�เยาว�จะทำาการสมรสจะต�องได�รับความยินยอมจากใคร
 ก. บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา
 ข. บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือ
ถูกถอนอำานาจปกครองหรือไม�อยู�ในสภาพหรือฐานะที่อาจ
ให�ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ�ผู�เยาว�ไม�อาจขอความ
ยินยอมจากมารดาหรือบิดาได�
 ค. ผู�รบับตุรบญุธรรม ในกรณทีีผู่�เยาว�เป�นบตุรบญุธรรม
 ง. ผู�ปกครอง ในกรณีที่ไม�มีบุคคลซึ่งอาจให�ความ
ยินยอมตาม (ก) (ข) และ (ค) หรือมีแต�บุคคลดังกล�าวถูกถอน
อำานาจปกครอง
 จ. ถูกทุกข�อ

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ 



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

	 ถาม ดิฉันทำาสัญญาก�อนสมรส จำานวน 2 หน�ากระดาษ เพื่อขอจดทะเบียนสมรสและต�องการให�เจ�าหน�าที่
อำาเภอพิมพ�รวมไปกับทะเบียนสมรสแต�เจ�าหน�าที่บอกว�าให�เป�นเอกสารแนบกับทะเบียนสมรสมีผลเหมือนกันเพื่อ
จะได�รวดเร็ว คำาถาม คือ แบบไหนที่รัดกุมกว�ากันเนื่องจากไปสอบถามมา 3 อำาเภอ แต�ละอำาเภอให�คำาตอบไม�เหมือนกัน
ที่ถูกต�องแล�วจะต�องทำาอย�างไร
 ตอบ สัญญาก�อนสมรสนั้นให�จดแจ�งข�อตกลงกันเป�นสัญญาก�อนสมรสไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจด
ทะเบียนสมรส หรือทำาเป�นหนังสือลงลายมือชื่อคู�สมรสและพยานอย�างน�อย 2 คน แนบไว�ท�ายทะเบียนสมรส และได�จด
ไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรส ว�าได�มีสัญญานั้นแนบไว�ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1466
 	 ถาม ขอหนังสือยินยอมให�บุตรเดินทางไปต�างประเทศ บิดาและมารดามีที่อยู �ตามทะเบียนบ�านคนละ
จังหวัดบิดาและมารดาได�ไปยื่นคำาร�องตามภูมิลำาเนาบิดา ได�รับแจ�งว�ามารดาต�องไปยื่นที่อำาเภอที่ตนมีช่ืออยู� ขอทราบว�า
ออกหนังสือให�ที่อำาเภอท่ีบิดามีช่ือได�หรือไม�  โดยระบุช่ือท่ีอยู�มารดาในหนังสือให�ที่อำาเภอท่ีบิดาได�หรือไม�โดยระบุช่ือที่อยู�
มารดาในหนังสือฉบับเดียวกันกับที่ออกให�บิดา
 ตอบ การออกหนังสือรับรองเป�นการรับรองเพื่อแก�ไขป�ญหาความทุกข�ร�อนของประชาชน ซึ่งไม�มีกฎหมาย
หรือระเบียบกำาหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองในเรื่องนั้น ๆ  ไว�เป�นการเฉพาะ ฉะนั้น การปฏิบัติในเรื่องนั้น
จึงเป�นการดำาเนินการตามมาตรา 87 แห�ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท�องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งเป�นอำานาจของนายอำาเภอหรือ
ผู�อำานวยการเขตแล�วแต�กรณี ดังนั้นการยื่นหนังสือรับรองดังกล�าวให�ยื่นคำาร�อง ณ ที่ว�าการอำาเภอหรือสำานักงานเขตแห�ง
ที่ที่ผู�ร�องมีภูมิลำาเนาตามทะเบียนบ�าน ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 1414 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2545 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0404/ว 1217 ลงวันที่ 18 กันยายน 2528
	 ถาม ถ�ามีคนมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�าน แต�เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ใครจะเป�นผู�แจ�งตาย ต�องใช�
หลักฐานอะไรบ�าง และไปแจ�งที่ไหน
 ตอบ เมื่อมีคนสัญชาติไทย คนต�างด�าวที่ได�รับอนุญาตให�มีถิ่นที่อยู�ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว�าด�วย
คนเข�าเมืองและคนต�างด�าวหรือคนไร�สัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทางท่ีรัฐบาลไทยเป�นผู�ออกให� ตายนอกราชอาณาจักร
บุคคลที่เก่ียวข�องต�องปฏิบัติตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ  และเมื่อญาติหรือผู�มีส�วนเก่ียวข�องประสงค�จะจดทะเบียน
คนตายต�อนายทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ�ไทย ก็ให�นำาหลักฐานการแจ�งตายของหน�วยงานรัฐ
ของประเทศนั้น มาดำาเนินการแจ�งซึ่งผู�มีหน�าที่แจ�ง หลักฐานประกอบการแจ�งและวิธีการแจ�งเป�นไปตามที่กระทรวง
การต�างประเทศกำาหนด
	 ถาม 
ขอความร�วมมือกระทรวงมหาดไทยว�าการขอบ�านเลขที่ต�องให�สาธารณสุขในพื้นที่ออกหนังสือรับรองการมีส�วมใช�หรือไม�
  ตอบ การขอออกบ�านเลขที่ใหม�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งกรณีการตรวจสอบเร่ือง
ห�องนำ้า/ห�องส�วมเป�นเงื่อนไขของการปลูกสร�างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารเท�านั้น ดังนั้น การออกบ�านเลขที่ใหม�
จึงมิต�องพิจารณาเรื่องการมีหนังสือรับรองการมีส�วมแต�อย�างใด



เฉลยคำาตอบคอลัมน�ลับสมองกับคำาถามงานทะเบียนและบัตรฯ (หน�าที่ 13) /ข�อ 1 ง. /ข�อ 2 ก. /ข�อ 3 ค. /ข�อ 4 ง. /ข�อ 5 ก. /ข�อ 6 ก. /ข�อ 7 จ.

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

	 ถาม บิดาโดนจำาหน�ายช่ือออกจากทะเบียนบ�านโดยไม�ถูกต�องตามกฎหมาย ต�อมาบิดาไปเสียชีวิตท่ีอำาเภออื่น
ซึ่งไม�ใช�อำาเภอที่มีชื่อในทะเบียน กรณีนี้บุตรจะต�องดำาเนินการอย�างไร และจะต�องใช�หลักฐานอะไรบ�าง

 ตอบ เมื่อมีคนตาย เจ�าบ�าน ผู�พบศพ ผู�ไปกับผู�ตาย ซึ่งเป�นผู�ที่มีหน�าที่แจ�งการตายตาม มาตรา 21 แห�ง
พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ต�องดำาเนนิการแจ�งการตายต�อนายทะเบยีนผู�รับแจ�งแห�งท�องทีท่ีม่กีารตาย
เกดิขึน้หรอืท�องทีอ่ืน่ตามกฎกระทรวงกำาหนดหลกัเกณฑ�และวธีิการแจ�งการเกดิหรอืการตายต�อนายทะเบยีนแห�งท�องทีอ่ืน่
พ.ศ. 2551 แต�เนือ่งจากบคุคลทีต่ายมสีถานะถกูจำาหน�ายรายการ หากบคุคลดงักล�าวเป�นบคุคลซึง่ถูกจำาหน�ายตามโครงการฯ
ของสำานักทะเบียนกลาง เมื่อตรวจสอบแล�วปรากฏว�าเป�นเจ�าของรายการ สำานักทะเบียนที่รับแจ�งการตายสามารถใช�
รายการดังกล�าวเป�นหลักฐานในการรับแจ�งการตายได� หากเป�นการจำาหน�ายกรณีอื่นสำานักทะเบียนจะต�องตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงก�อนว�าใช�เจ�าของรายการหรือไม� เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนราษฎรต�อไป

	 ถาม ขอสอบถามการนับระยะเวลาการขอมีบัตรและขอเปล่ียนบัตรกรณีบัตรหมดอายุ ตามที่ระบุในบัตร 
และยังสามารถใช�ได�ต�อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดนั้น เช�น ผมทำาบัตรวันที่ 27 มิถุนายน 2559 บัตรหมดอายุวันที่ 8 
กุมภาพันธ� 2568 จะต�องขอมีบัตรใหม�วันที่เท�าไร และมีแนวทางปฏิบัติอย�างไร

 ตอบ 1. การขอมีบัตรใหม�กรณีบัตรเดิมหมดอายุในวันที่ 8 กุมภาพันธ� 2568 สามารถดำาเนินการขอมีบัตรใหม�
กรณีบัตรเดิมหมดอายุ มีแนวทางปฏิบัติ 2 กรณี ดังนี้
   1.1 ผู�ถือบัตรสามารถย่ืนคำาขอต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายใน 60 วัน นับแต�วันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ กล�าวคือ
วันสุดท�ายที่ต�องยื่นคำาขอมีบัตรใหม�คือวันที่ 8 เมษายน 2568 
  1.2 ผู�ถือบัตรสามารถยื่นคำาขอต�อพนักงานเจ�าหน�าที่ภายใน 60 วัน ก�อนวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ กล�าวคือ
วันแรกที่ยื่นคำาขอมีบัตรใหม�คือวันที่ 22 ธันวาคม 2567 
 2. แนวทางปฏิบัติการยื่นคำาขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุต�อพนักงานเจ�าหน�าที่ ดังนี้ 
  2.1 ผู�ถือบัตรแสดงความประสงค�ขอมบัีตรประจำาตัวประชาชนใหม�ต�อพนักงานเจ�าหน�าที ่ณ ทีว่�าการอำาเภอ
หรอืสำานักงานเขต หรือเทศบาล หรอืเมอืงพทัยา หรอืสถานทีท่ีใ่ห�บรกิารจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนแห�งใดแห�งหนึง่กไ็ด� 
  2.2 หลักฐานที่นำาไปแสดงต�อพนักงานเจ�าหน�าที่ คือบัตรเดิมที่หมดอายุ
 3. การปฏิบัติงานของพนักงานเจ�าหน�าที่ในการขอมีบัตรใหม� กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ดังนี้
  3.1 พระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บัตรประจำาตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 มาตรา 6 ตรี 
  3.2 ระเบียบกรมการปกครองว�าด�วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2554 ข�อ 11 (3) , ข�อ 57,
ข�อ 59 และข�อ 60



ผูที่มาลงทะเบียนใหม รวมทั้งสิ้น

ชาย
วันที่

13 พ.ค.
2562

14 - 16 พ.ค.
2562

21 พ.ค.
2562

21 - 23 พ.ค.
2562

23 - 25 พ.ค.
2562

28 พ.ค.
2562

28 - 30 พ.ค.
2562

ที่ตั้งศูนยฯ

258 498
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

หญิง (ราย)

240

14,020 37,028
หองแกนเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแกน อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

23,008

196 394
โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

198

28,784 69,404
หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

40,620

5,302 7,488
หอประชุมอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

2,186

211 401
อาคาร KX (ชั้น7) แขวงบางลำพูลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร

190

29,930 73,765
อาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

43,835

78,701รวม 188,978110,277

ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ด ีดวยหัวใจ”
ระหวาง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562
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ระหวาง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562


