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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน�กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

 วารสาร� THE� ONE� ประจ�ำเดือนกรกฎำคม� พุทธศักรำช� 2562� ฉบับนี้ได�รับ
พระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ�พระบำทสมเด็จพระเจ�ำอยู�หัวเชิญข้ึนเป�นภำพปก� นับเป�น
พระมหำกรุณำธิคุณอย�ำงหำท่ีสุดมิได��เป�นมิ่งมงคลและขวัญก�ำลังใจ�แก�ปวงข�ำรำชกำร�พนักงำน
และลูกจ�ำง� ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน�ที่จะมุ�งมั่นท�ำงำนรำชกำร� ท�ำงำนของแผ�นดินสนอง
พระรำชปณิธำนแห�งพระบำทสมเด็จพระเจ�ำอยู�หัวสืบไป�
� ท�ำนผู�อ�ำนครับ�ในห�วงเวลำ�2�-�3�เดือนท่ีผ�ำนมำ�ต้ังแต�เดือนพฤษภำคม�ถึง�กรกฎำคม�
2562� ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน� ได�น�ำเสนอเรื่องรำวกำรแก�ไขปรับปรุงกฎหมำย� ระเบียบ�
แนวทำง�ข้ันตอนปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรที่ส�ำคัญหลำยฉบับ�ซึ่งหำกท�ำนพลำดกำร

ติดตำมข�ำวสำรควำมเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น� จะมีผลต�อกำรปฏิบัติงำนรำชกำรในหน�ำท่ีที่ได�รับมอบหมำยได�� ขอให�ท�ำนเข�ำไป�
Download�ข�อมูลเหล�ำนี้ได�จำกเว็บไซต�ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน�www.bora.dopa.go.th�
� •�ประกำศกระทรวงมหำดไทยออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร� �ฉบับที่� 3�� พ.ศ.� 2562� มีผล
ใช�บังคับวันท่ี� 15� เมษำยน� 2562� สำระส�ำคัญของประกำศดังกล�ำว� เป�นกำรก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลไร�รำกเหง�ำหรือ
คนท่ีไม�ปรำกฏบุพกำรี�หรือบุพกำรีทอดท้ิง�ที่ประสงค�จะขอมีสัญชำติไทย
� •�แนวทำงปฏิบัติกำรแก�ไขป�ญหำสถำนะบุคคลและสัญชำติกรณีเด็กและบุคคลไร�รำกเหง�ำซ่ึงเป�นกำรซักซ�อมแนวทำง
ปฏิบัติแก�เจ�ำหน�ำท่ี� ทั้งในจังหวัด� กรุงเทพมหำนคร� อ�ำเภอ� ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ� และส�ำนักทะเบียนท�องถ่ิน� ตำมหนังสือ
กรมกำรปกครอง�ด�วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0309/ว�11682�ลงวันท่ี�8�พฤษภำคม�2562�
� •� ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว�ำด�วยกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติส�ำหรับบุคคลท่ีไม�มีสถำนะทำงทะเบียน� พ.ศ.� 2562�
และระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว�ำด�วยกำรจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม�มีสัญชำติไทย� พ.ศ.� 2562� ออกตำมพระรำชบัญญัติ
กำรทะเบียนรำษฎร��ฉบับที่�3���พ.ศ.�2562�มีผลใช�บังคับวันที่�15�เมษำยน�2562
� •�แนวทำงปฏิบัติในกำรขอมีสัญชำติไทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ��ฉบับที่�5��พ.ศ.�2555�
สำระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติกำรย่ืนค�ำขอพิสูจน�และรับรองควำมเป�นคนไทยพลัดถิ่น� ซึ่งมีป�ญหำในทำงปฏิบัติของ
เจ�ำหน�ำท่ีส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอระหว�ำงผู�ได�รับกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎรกลุ�มผู�มีเช้ือสำยไทยซึ่งยังไม�ได�รับสัญชำติไทย�ไม�ว�ำเกิด
ในหรือนอกรำชอำณำจักรไทย� กับกลุ�มครอบครัวคนไทยพลัดถ่ินท่ีได�รับสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ�
�ฉบับท่ี�5��พ.ศ.�2555�ตำมหนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง�ด�วนที่สุด�ที่�มท�0309.1/ว�12445�ลงวันที่�16�พฤษภำคม�2562
� •� กำรออกหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำในหน�ำท่ีของนำยอ�ำเภอ� ก�ำหนดข้ันตอนปฏิบัติ� และรำยละเอียด
กำรด�ำเนินกำรรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำให�สอดคล�องกับแนวทำงของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย�
ตำมหนังสือกรมกำรปกครอง�ด�วนมำก�ที่�มท�0309/ว�13282�ลงวันที่�24�พฤษภำคม�2562
� และล�ำสุดก�อนป�ดต�นฉบับ�คือ�เรื่องกำรปฏิบัติในกำรพิจำรณำให�สัญชำติไทยตำมมำตรำ�7�ทวิ�วรรคสอง�แห�งพระรำชบัญญัติ
สัญชำติ�พ.ศ.�2508�แก�ไขเพ่ิมเติม��ฉบับที่�4��พ.ศ.�2551�และมติคณะรัฐมนตรี�วันท่ี�7�ธันวำคม�พ.ศ.�2559�ซึ่งแจ�งเวียนให�
จังหวัด�กรุงเทพมหำนคร�อ�ำเภอ�ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ�ส�ำนักทะเบียนท�องถ่ินทรำบ�ตำมหนังสือกรมกำรปกครอง�ด�วนท่ีสุด
ท่ี�มท�0309/ว�17656�ลงวันท่ี�3�กรกฎำคม�พ.ศ.�2562�
� ผมหวังเป�นอย�ำงย่ิงว�ำ�วำรสำร�THE�ONE�จะเป�นช�องทำงกำรสื่อสำรและส�งสำระท่ีเป�นประโยชน�ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ด�ำนกำรทะเบียนและบัตร� รวมทั้งเป�นเครื่องมือช�วยเหลือท�ำนในกำรท�ำงำนเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให�แก�ประชำชนได�อย�ำงมี
ประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป�นที่พึงพอใจของพ่ีน�องประชำชนทุกคนครับ.

นายวีนัส�สีสุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

นายวีนัส�สีสุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

บก.
แถลง
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน�กรมก�รปกครอง�

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

 นายวิเชียร�ชิดชนกนารถ�รองอธิบดีกรมการปกครอง�เป�นประธำนประชุมคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองกำรขอ
แปลงสัญชำติเป�นไทย�กำรขอถือสัญชำติไทยตำมสำมี�และกำรขอกลับคืนสัญชำติไทย�ครั้งที่�6/2562�เม่ือวันพฤหัสบดีที่
27�มิถุนำยน�2562�เวลำ�09.30�น.�ณ�ห�องประชุมบัวขวัญ�ชั้น�2�ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน�อำคำรกรมกำรปกครอง��คลอง�9�
อ�ำเภอล�ำลูกกำ�จังหวัดปทุมธำนี� เพื่อพิจำรณำกล่ันกรองคุณสมบัติของคนต�ำงด�ำวท่ีย่ืนค�ำขอแปลงสัญชำติเป�นไทย
และขอถือสัญชำติไทยตำมสำมี�ก�อนมีควำมเห็นเสนอคณะกรรมกำรกล่ันกรองเกี่ยวกับสัญชำติเพื่อเสนอรัฐมนตรีว�ำกำร
กระทรวงมหำดไทยเพื่อพิจำรณำ

 นายวีนัส�สีสุข�ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน
กรมกำรปกครอง�เป�นประธำนในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรพัฒนำระบบกำรให�บริกำรงำนทะเบียนครอบครัว�
ประจ�ำป�งบประมำณ�พ.ศ.�2562�โดยมีหน�วยงำนที่เกี่ยวข�อง
เช�น� ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง� ศำลปกครองสูงสุด�
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด�ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ�
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน�และผู�บริหำรของส�ำนักบริหำร
กำรทะเบียนเข�ำร�วมประชุมในครั้งน้ี� เพื่อศึกษำวิเครำะห�
บทบัญญัติแห �งกฎหมำย� รับทรำบป�ญหำ� อุปสรรค�
และก�ำหนดแนวทำงกำรแก�ไขป�ญหำด�ำนกำรทะเบียน
ครอบครัวและงำนด�ำนกำรทะเบียนช่ือบุคคล� แล�วน�ำมำ
พัฒนำกำรให�บริกำรประชำชนได�อย�ำงถูกต�อง� เพ่ือให�กำร
บริกำรประชำชนเป�นไปอย�ำงมีประสิทธิภำพ� เม่ือวันท่ี
1�-�2�กรกฎำคม�2562�เวลำ�09.00�-�16.30�น.�ณ�ห�องประชุม
บัวแก�ว�ชั้น�2�ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน�อำคำรกรมกำรปกครอง
�คลอง�9��อ�ำเภอล�ำลูกกำ�จังหวัดปทุมธำนี
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน�กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

 นายวิเชียร�ชิดชนกนารถ�รองอธิบดีกรมการปกครอง 
ให�กำรต �อนรับคณะท�ำงำนศึกษำและประเมินระบบ
กำรทะเบียนรำษฎรของกลุ �มประชำชนท่ีเข� ำถึงยำก
คร้ังท่ี�2/2562�เม่ือวันอังคำรที่�18�มิถุนำยน�2562�เวลำ�
10.00� น.� ณ� ห�องประชุมบัวแก�ว� ชั้น� 2� ส�ำนักบริหำร
กำรทะเบียน� อำคำรกรมกำรปกครอง� �คลอง� 9�� อ�ำเภอ
ล�ำลูกกำ�จังหวัดปทุมธำนี

 ส�วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน�
ร�วมกับ� ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค� 7� สาขาจังหวัด
กาญจนบุรี� ได�เข�ำร�วมประชุมเพ่ือจัดท�ำทะเบียนผู�หนีภัย
กำรสู�รบในพื้นที่พักพิงชั่วครำวส�ำหรับผู�หนีภัยกำรสู�รบเมียนมำ
ให�ถูกต�องตรงกับผู�หนีภัยที่มีตัวตนอยู�จริง� ณ� ป�จจุบัน�
ระหว�ำงวันที่�13�-�15�พฤษภำคม�2562�ณ�ที่ว�ำกำรอ�ำเภอ
สังขละบุรี� และพ้ืนท่ีพักพิงชั่วครำวฯ�บ�ำนต�นยำง� อ�ำเภอ
สังขละบุรี� จังหวัดกำญจนบุรี� ในกำรนี้มีผู�แทนจำกส�ำนัก
กิจกำรควำมม่ันคงภำยใน� �กรมกำรปกครอง�� ผู�แทนจำก
ส�ำนักงำนศูนย�ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับผู �อพยพ� �กระทรวง
มหำดไทย�� หน�วยงำนรำชกำรในระดับอ�ำเภอ� หัวหน�ำ
พื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ�บ�ำนต�นยำง�อ�ำเภอสังขละบุรี�จังหวัด
กำญจนบุรี�หัวหน�ำพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ�บ�ำนถ�้ำหิน�อ�ำเภอ
สวนผ้ึง� จังหวัดรำชบุรี� ผู�แทนจำกส�ำนักงำนข�ำหลวงใหญ�
ผู�ลี้ภัยแห�งสหประชำชำติประจ�ำประเทศไทย� �UNHCR��
รวมท้ังผู�แทนองค�กำรระหว�ำงประเทศ�ที่ช�วยดูแลช�วยเหลือ
ผู�หนีภัยฯ� ซึ่งกระทรวงมหำดไทยได�มอบหมำยให�ส�ำนัก
บริหำรกำรทะเบียน� กรมกำรปกครอง� ด�ำเนินกำรจัดท�ำ
ทะเบียนผู�หนีภัยฯ� โดยผู�หนีภัยฯ�จะมีบัตรประจ�ำตัวเป�น
เอกสำรแสดงตน�เพื่อใช�ในกำรรับบริกำรต�ำง�ๆ



5
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ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

 กองสถิติแห�งสหประชาชาติ� :�United�Nations�Statistics�Division� �UNSD��ได�เชิญกรมกำรปกครอง
เข�ำร�วมกำรประชุมกลุ�มผู�เชี่ยวชำญ� เร่ือง� คู�มือกำรลงทะเบียนรำษฎร,� สถิติส�ำคัญและระบบกำรจัดกำรอัตลักษณ�
กำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ�ซึ่งได�มีกำรจัดประชุมไปแล�วเมื่อวันท่ี�29�-�31�พฤษภำคม�2562�ณ�ส�ำนักงำนใหญ�องค�กำร
สหประชำชำติ��UN�Headquarters�Of�ce��มหำนครนิวยอร�ก�ประเทศสหรัฐอเมริกำ�ในกำรน้ี�นำยวิเชียร�ชิดชนกนำรถ
รองอธิบดีกรมกำรปกครอง� เป�นผู�แทนประเทศไทยเข�ำร�วมประชุม� และได�น�ำเสนอสิ่งท่ีประเทศไทยได�จัดท�ำทะเบียน
ประวัติรำษฎร�มำตั้งแต�ป��พ.ศ.� 2460� �1917��และได�พัฒนำเป�นระบบฐำนข�อมูลที่ครบถ�วนทันสมัย�ป�จจุบันได�มีกำร
แบ�งป�นและบูรณำกำรร�วมใช�ประโยชน�ข�อมูลระหว�ำงหน�วยงำนของรัฐ� เพื่อน�ำไปพัฒนำระบบบริกำรประชำชนให�ได�
รับควำมสะดวก�รวดเร็ว�และถูกต�อง�

โดย...ส�วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
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การออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า

� กระทรวงมหำดไทย�ได�มีหนังสือ�ด�วนที่สุด�ที่�มท�0309/ว�2675�ลงวันท่ี�1�พฤษภำคม�2562�แจ�งเรื่อง�กำรแก�ไข
เพิ่มเติมมำตรำ�19/2� แห�งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร�พ.ศ.� 2534� โดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร
�ฉบับท่ี�3��พ.ศ.�2562�เพื่อแก�ไขป�ญหำเร่ืองสถำนะบุคคลและสัญชำติของเด็กและบุคคลที่ไม�ปรำกฏบุพกำรีหรือบุพกำรี
ทอดท้ิง�หรือที่เรียกว�ำ�“คนไร�รำกเหง�ำ”�ท่ีไม�สำมำรถแจ�งกำรเกิดหรือขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ�ำนเน่ืองจำกไม�อำจพิสูจน�
สถำนะกำรเกิด� และสัญชำติ� โดยก�ำหนดให�ผู�ท่ีมีคุณสมบัติตำมที่รัฐมนตรีว�ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก�ำหนด�
สำมำรถยื่นขอมีสัญชำติไทยได��ซึ่งรัฐมนตรีว�ำกำรกระทรวงมหำดไทยได�ออกประกำศกระทรวงมหำดไทย�เรื่อง�คุณสมบัติอ่ืน
ของผู�ท่ีมีสิทธิยื่นค�ำร�องขอมีสัญชำติไทยตำมมำตรำ�19/2�วรรคสอง�แห�งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร�พ.ศ.�2534
ซ่ึงแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร��ฉบับที่�3��พ.ศ.�2562�ลงวันท่ี�1�พฤษภำคม�2562�ก�ำหนดให�
บุคคลท่ีจะขอมีสัญชำติไทยต�องมีหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำ�นั้น
� กรมกำรปกครองพิจำรณำแล�วเห็นว�ำ�ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยที่อ�ำงถึงข�ำงต�น�ก�ำหนดให�นำยอ�ำเภอ
และผู�อ�ำนวยกำรเขตมีหน�ำท่ีในกำรจัดท�ำหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำด�วย� ดังน้ัน� เพื่อให�กำรปฏิบัติในเรื่อง
ดังกล�ำวเป�นไปด�วยควำมเรียบร�อยและเหมำะสม�สอดคล�องกับแนวทำงของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย��จึงได�ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อให�อ�ำเภอและส�ำนักงำนเขตทุกแห�ง�ถือปฏิบัติ�ดังน้ี
� � 1.� ผู�ท่ีจะขอหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำ�จะต�องเป�นคนท่ีไม�ปรำกฏบุพกำรี� หรือ�บุพกำรี
ทอดท้ิงต้ังแต�วัยเยำว�� ไม�ว�ำจะเป�นผู�ที่เกิดในรำชอำณำจักร� เกิดนอกรำชอำณำจักร� หรือไม�สำมำรถพิสูจน�สถำนะ
กำรเกิดได�ว�ำเกิดในหรือนอกรำชอำณำจักร�และจะอยู�ในสถำนสงเครำะห�ของรัฐ�เอกชน�หรือ�อยู�นอกสถำนสงเครำะห�ก็ได�
� � 2.�บุคคลตำมข�อ�1�จะต�องมีหลักฐำนทะเบียนบ�ำนหรือทะเบียนประวัติที่นำยทะเบียน�จัดท�ำให�ตำม
กฎหมำยว�ำด�วยกำรทะเบียนรำษฎร�มีเลขประจ�ำตัว�13�หลัก�และมีบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม�มีสัญชำติไทยหรือบัตรประจ�ำตัว
บุคคลท่ีไม�มีสถำนะทำงทะเบียน��เฉพำะกรณีบุคคลท่ีมีอำยุตั้งแต��5�ป�ขึ้นไป�
  3.�กรณีเด็กอำยุต�่ำกว�ำ�15�ป��ให�ผู�ปกครองเป�นผู�ยื่นค�ำร�องแทน�ส�วนเด็กท่ีอำยุตั้งแต��15�ป��ขึ้นไป�จะยื่น
ค�ำร�องด�วยตนเองก็ได�
� � 4.�สถำนท่ียื่นค�ำขอ�ได�แก�
� �� � 4.1  ผู�ที่มีชื่อในทะเบียนบ�ำนหรือทะเบียนประวัติอยู�ในกรุงเทพมหำนคร� ให�ยื่นค�ำร�องต�อ
ผู�อ�ำนวยกำรเขต�ณ�ส�ำนักงำนเขตท่ีมีชื่อในทะเบียนบ�ำนหรือทะเบียนประวัติ
� � � 4.2 ผู�ที่มีชื่อในทะเบียนบ�ำนหรือทะเบียนประวัติอยู�ในจังหวัดอื่น� นอกกรุงเทพมหำนคร
ให�ย่ืนค�ำร�องต�อนำยอ�ำเภอ�ณ�ท่ีว�ำกำรอ�ำเภอท่ีมีชื่อในทะเบียนบ�ำนหรือทะเบียนประวัติ
� � � 4.3�กรณีเด็กนักเรียนที่เรียนอยู�ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห�หรือโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห��
ให�ผู�อ�ำนวยกำรโรงเรียนน้ันเป�นผู�ออกหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำก็ได�
� � 5.�ให�หน�วยงำนท่ีรับค�ำร�องตรวจสอบข�อมูลของผู�ร�องจำกพยำนหลักฐำนท่ีมีอยู��รวมถึงกำรสอบพยำน
บุคคล�ท่ีน�ำเช่ือถือซ่ึงมีควำมเกี่ยวข�องกับผู�ร�อง�หรือรู�จักประวัติของผู�ร�อง�เช�น�ผู�อุปกำระ�ครู�นำยจ�ำง�ผู�น�ำชุมชน�เป�นต�น�
ให�ได�ข�อเท็จจริงว�ำผู�ร�องมีสถำนะเป�นคนท่ีไม�ปรำกฏบุพกำรี�หรือถูกบุพกำรีทอดท้ิงต้ังแต�วัยเยำว��แล�วให�จัดท�ำหนังสือ
รับรองข้ึน�2�ฉบับ�โดยฉบับหน่ึงให�มอบให�ผู�ขอหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำ�ส�วนอีกฉบับ�ให�จัดเก็บไว�เป�นคู�ฉบับ
เพื่อเป�นหลักฐำนในกำรตรวจสอบ�ท้ังน้ี�ให�ด�ำเนินกำรให�แล�วเสร็จภำยใน�45�วันนับแต�วันท่ีได�รับค�ำร�องขอหนังสือรับรอง
ควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำพร�อมเอกสำรครบถ�วน
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�� � 6.�เน่ืองจำก�“คนไร�รำกเหง�ำ”�หมำยถึง�คนที่ไม�ปรำกฏบุพกำรี�หรือบุพกำรีทอดทิ้ง�ไม�สำมำรถติดตำม
ค�นหำและพิสูจน�ควำมสัมพันธ�กำรเป�นเครือญำติร�วมสำยโลหิตกับบิดำ�มำรดำ�หรือญำติพี่น�อง�ดังน้ัน� เม่ือเจ�ำหน�ำท่ี
รับค�ำร�องตำมข�อ� 5� แล�ว� ให�ตรวจพยำนเอกสำรหรือสอบสวนพยำนบุคคลให�ได�ข�อเท็จจริงเกี่ยวกับสถำนะควำมเป�น
คนไร�รำกเหง�ำ�ซึ่งอำจเกิดได�จำกสำเหตุหลำยประกำร�อำทิ
� � � �1��ถูกบิดำมำรดำหรือผู�ปกครองทอดทิ้งและถูกพบตัวในสถำนพยำบำล�สถำนท่ีเอกชน�และ
ท่ีสำธำรณะ�เกิดข้ึนได�กับเด็กแรกเกิด�และเด็กไร�เดียงสำ�เช�น�กรณีมีผู�น�ำเด็กมำจ�ำงเลี้ยงหรือฝำกเด็กไว�แล�วทอดท้ิงไป
� � � �2��บิดำหรือมำรดำเสียชีวิตต้ังแต�เด็ก�ซึ่งอำจเกิดจำกอุบัติเหตุ�ภัยธรรมชำติ�หรือโรคภัยไข�เจ็บ
ไม�รู�จักญำติพี่น�องหรือติดตำมหำญำติพี่น�องไม�พบ
� � � �3� เด็กเร�ร�อน� หนีออกจำกบ�ำน�หรือพลัดหลงจำกบิดำมำรดำหรือผู�ปกครอง� และไม�ทรำบ
ข�อมูลสถำนท่ีต้ังของบ�ำนท่ีอยู�อำศัย�ข�อมูลเกี่ยวกับบิดำมำรดำและญำติพ่ีน�อง
   �4��เด็กที่ถูกลักพำตัวไปจำกผู�ปกครองเป�นเวลำนำน�ติดตำมหำบิดำมำรดำและญำติพ่ีน�องไม�พบ
� � 7.�ให�นำยอ�ำเภอและผู�อ�ำนวยกำรเขต�เป�นผู�พิจำรณำอนุญำตและลงนำมรับรองในหนังสือรับรองควำม
เป�นคนไร�รำกเหง�ำ�หรืออำจจะมอบอ�ำนำจให�ปลัดอ�ำเภอหัวหน�ำกลุ�มบริหำรงำนปกครอง��ปลัดอ�ำเภออำวุโส��หรือผู�ช�วย
ผู�อ�ำนวยกำรเขต�แล�วแต�กรณี�เป�นผู�อนุญำตและลงนำมในหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำก็ได�
� � 8. กรณีผู�มีหน�ำท่ีและอ�ำนำจพิจำรณำแล�วเห็นว�ำผู�ร �องขอหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำ
มีพยำนหลักฐำนไม�ครบถ�วนหรือไม�ถูกต�อง�ให�แจ�งผู�ร�องเพื่อแก�ไขหรือแสดงหลักฐำนเพิ่มเติม�ภำยใน�15�วันนับแต�วันที่
ได�รับแจ�ง�หำกผู�ร�องไม�ได�แก�ไขภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดโดยไม�มีเหตุอันสมควร�ให�ถือว�ำค�ำร�องน้ันเป�นอันพับไป�และ
ถ�ำผู�ร�องประสงค�จะขอหนังสือรับรองควำมเป�นคนไร�รำกเหง�ำ�ให�ยื่นค�ำร�องพร�อมพยำนหลักฐำนใหม�
� � 9.�หลักฐำนประกอบกำรยื่นค�ำร�อง�ประกอบด�วย
� �� � �1��รูปถ�ำยหน�ำตรง�ไม�สวมหมวก�ขนำด�2�นิ้ว�จ�ำนวน�3�รูป
� � � �2��ส�ำเนำทะเบียนบ�ำนหรือทะเบียนประวัติ�ท่ีมีเลขประจ�ำตัว�13�หลัก
� � � �3��บัตรประจ�ำตัวคนซ่ึงไม�มีสัญชำติไทยหรือบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม�มีสถำนะทำงทะเบียน�
�เฉพำะผู�ที่มีอำยุตั้งแต��5�ป�ขึ้นไป�
� � � �4�� หลักฐำนอื่น� เช�น� ส�ำเนำบันทึกกำรรับตัวเด็กท่ีถูกทอดท้ิง� เด็กเร�ร�อน� เด็กที่ไม�ปรำกฏ
บุพกำรี�บันทึกประจ�ำวัน�หลักฐำนกำรศึกษำ�เป�นต�น

อ้างอิงจากหนังสือ�กรมการปกครอง�ด�วนมาก�ที่�มท�0309/ว�13282�ลงวันที่�24�พฤษภาคม�2562
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ซักซ้อมการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและอ�านาจ

 ส�ำนักทะเบียนกลำง�กรมกำรปกครอง�ได�ตรวจพบป�ญหำท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ�ำหน�ำท่ีท่ีมีหน�ำท่ีและ
อ�ำนำจตำมกฎหมำย�ระเบียบ�ประกำศ�และค�ำสั่งเกี่ยวกับงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน�ซึ่งท�ำให�เกิดควำม
เดือดร�อน�เสียหำยแก�ประชำชน�และน�ำไปสู�กำรฟ�องร�องทำงคดี�หรือส�งผลกระทบต�อสำธำรณะ�หลำยกรณี�อำทิ
� � �1�� ประชำชนแจ�งว�ำถูกบุคคลอ่ืนเข�ำถึงข�อมูลทะเบียนรำษฎรของตนโดยไม�ได�รับควำมยินยอมและ
น�ำข�อมูลไปเป�ดเผย�ท�ำให�ได�รับควำมเสียหำยจึงได�แจ�งควำมไว�เป�นหลักฐำน�และมีหนังสือขอตรวจสอบว�ำในช�วงเวลำท่ี
ผ�ำนมำมีหน�วยงำนใดหรือบุคคลใดเข�ำถึงข�อมูลทะเบียนรำษฎรของตนบ�ำงเพ่ือน�ำไปใช�เป�นหลักฐำนในกำรฟ�องร�องด�ำเนินคดี
และเรียกค�ำเสียหำยในควำมผิดฐำนละเมิด� โดยป�ญหำลักษณะน้ีมีจ�ำนวนเพิ่มข้ึนอย�ำงต�อเน่ือง�และผลกำรตรวจสอบ
พบว�ำมีเจ�ำหน�ำท่ีของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ�และส�ำนักทะเบียนท�องถ่ิน�อยู�ในข�ำยกระท�ำกำรเข�ำถึงข�อมูลของบุคคลอื่น
โดยไม�ใช�เพื่อกำรปฏิบัติหน�ำท่ีด�วย
� � �2�� เรื่องของประชำชนท่ีได�รับควำมเดือดร�อนและได�ถวำยฎีกำขอพระรำชทำนควำมช�วยเหลือ
แต�กำรด�ำเนินกำรตรวจสอบข�อเท็จจริงและพิจำรณำให�ควำมช�วยเหลือผู�ร�องตำมอ�ำนำจหน�ำท่ีของจังหวัด� อ�ำเภอ
และส�ำนักทะเบียนท�องถิ่น� ที่เกี่ยวข�องกับเรื่องดังกล�ำว� กลับด�ำเนินกำรด�วยควำมล�ำช�ำ� ขำดกำรเอำใจใส�เท�ำท่ีควร
และไม�รำยงำนผลตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม�
� � �3�� กำรด�ำเนินกำรในอ�ำนำจหน�ำท่ีของนำยทะเบียนหรือเจ�ำพนักงำนตำมกฎหมำย� เป�นไปด�วย
ควำมล�ำช�ำ�มีกำรเรียกพยำนหลักฐำนที่เกินกว�ำระเบียบก�ำหนดโดยไม�มีควำมจ�ำเป�น�ท�ำให�ประชำชนได�รับควำมเดือดร�อน�
หรือ�เกิดควำมเสียหำยต�อสำธำรณะ�เช�น�กำรแก�ไขรำยกำรสัญชำติของคนท่ีเคยมีสัญชำติไทยแต�ได�เสียสัญชำติไทยแล�ว
โดยกำรสละสัญชำติหรือกำรถูกเพิกถอนสัญชำติไทย�ซึ่งนำยทะเบียนจะต�องด�ำเนินกำรโดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งจำก
ส�ำนักทะเบียนกลำงหรือทรำบข�อเท็จจริงดังกล�ำว�เพรำะควำมล�ำช�ำในกำรปฏิบัติงำนของนำยทะเบียนจะสร�ำงโอกำส
ให�มีกำรด�ำเนินกำรโดยมิชอบด�วยกำรน�ำรำยกำรบุคคลดังกล�ำวท่ียังปรำกฏรำยกำรสัญชำติไทยไปท�ำธุรกรรมต�ำงๆ
โดยไม�ถูกต�อง� เช�น� กำรจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน� กำรท�ำหนังสือเดินทำง� กำรขอรับเงินสวัสดิกำรที่รัฐบำลจัดให�
ส�ำหรับคนสัญชำติไทย�กำรจดทะเบียนประกอบกำรต�ำงๆ�เป�นต�น�
� ส�ำนักทะเบียนกลำง� กรมกำรปกครอง� พิจำรณำแล�วเห็นว�ำ� รัฐธรรมนูญแห�งรำชอำณำจักรไทย� พุทธศักรำช�
2560�มำตรำ�76�วรรคหนึ่ง�บัญญัติให�หน�วยงำนของรัฐต�องร�วมกันในกำรปฏิบัติหน�ำท่ีเพื่อให�กำรบริหำรรำชกำรแผ�นดิน
และกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน�สุขของประชำชน� รวมทั้งพัฒนำเจ�ำหน�ำท่ีของรัฐให�มีควำมซื่อสัตย�สุจริต�
และมีทัศนคติเป�นผู�ให�บริกำรประชำชนให�เกิดควำมสะดวก�รวดเร็ว�ไม�เลือกปฏิบัติ�และปฏิบัติหน�ำท่ีอย�ำงมีประสิทธิภำพ�
ซ่ึงนอกจำกข�ำรำชกำรและเจ�ำหน�ำท่ีของรัฐจะต�องปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห�งรำชอำณำจักรไทยแล�ว� ยังมีหน�ำท่ีต�อง
ประพฤติและปฏิบัติตำมต�ำแหน�งหน�ำท่ีภำยใต�กฎหมำย� ระเบียบ�ค�ำสั่งและนโยบำยที่เกี่ยวข�อง� รวมถึงจรรยำบรรณ
ของกำรเป�นข�ำรำชกำรที่ดีอีกด�วย� ดังน้ัน� เพื่อให�กำรปฏิบัติหน�ำท่ีและกำรประพฤติตนของข�ำรำชกำรและเจ�ำหน�ำท่ี
ของรัฐที่รับผิดชอบงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนในพื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหำนคร� เป�นไปโดยถูกต�อง�
เหมำะสม�รวดเร็ว�เกิดประสิทธิภำพ�และสร�ำงควำมพึงพอใจและควำมประทับใจให�กับประชำชน�จึงขอให�จังหวัดและ
กรุงเทพมหำนครให�ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของรัฐให�ตระหนักรู�ถึงกำรเป�นข�ำรำชกำรที่ดี� กำรมีจิตส�ำนึก
และทัศนคติท่ีดีในกำรให�บริกำรประชำชน�รวมถึงกำรเสริมสร�ำงควำมรู�ควำมเข�ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย� ระเบียบ� ค�ำสั่ง
และนโยบำยในส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับงำนตำมอ�ำนำจหน�ำท่ีด�วยกำรจัดให�มีกำรประชุมหรือฝ�กอบรมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน�วยงำนและเจ�ำหน�ำท่ีเป�นระยะๆ� โดยเป�ดโอกำสให�ประชำชนมีส�วนร�วมในกำรประเมินด�วย� อน่ึง�
ส�ำหรับประเด็นป�ญหำตำมที่กล�ำวถึงข�ำงต�นนั้น� จึงขอให�แจ�งเจ�ำหน�ำท่ีท่ีเกี่ยวข�องทุกระดับ� ทั้งในส�วนของจังหวัด�
กรุงเทพมหำนคร�อ�ำเภอ�ส�ำนักงำนเขต�และส�ำนักทะเบียนท�องถิ่นเทศบำลและเมืองพัทยำ�ถือปฏิบัติ�ดังนี้
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� � 1.�ห�ำมมิให�บุคคลท่ีไม�มีค�ำสั่งให�รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน�และ
บุคคลท่ีไม�ได�รับอนุญำตให�เข�ำถึงข�อมูลรำยกำรทะเบียนรำษฎรในระบบฐำนข�อมูลฯ� เข�ำไปตรวจหรือคัดข�อมูลรำยกำร
ทะเบียนรำษฎรหรือทะเบียนอื่นของบุคคลอื่น� โดยใช�บัตรประจ�ำตัวประชำชนและรหัสของเจ�ำหน�ำท่ีที่มีหน�ำท่ีและ
อ�ำนำจตำมกฎหมำยโดยเด็ดขำด�หำกมีควำมจ�ำเป�นต�องทรำบข�อมูลทะเบียนรำษฎรของบุคคลใด�ให�ย่ืนค�ำร�องขอตรวจ
หรือขอคัดส�ำเนำรำยกำรทะเบียนตำมกฎหมำยและระเบียบก�ำหนด�ส�ำหรับกำรเข�ำถึงข�อมูลรำยกำรทะเบียนรำษฎรและ
ทะเบียนอื่นของนำยทะเบียนและเจ�ำหน�ำท่ีท่ีมีหน�ำท่ีตำมกฎหมำย�ให�ด�ำเนินกำรได�เฉพำะเพื่อประโยชน�แก�กำรปฏิบัติงำน
ในหน�ำท่ีท่ีรับผิดชอบเท�ำนั้น� โดยกำรเข�ำถึงข�อมูลของบุคคลใดที่ไม�มีค�ำร�อง� เช�น� กำรตรวจสอบรำยกำรบุคคลท่ี
อ�ำงเป�นพยำนในกำรแจ�งเกิดเกินก�ำหนด�หรือกำรรวบรวมหลักฐำนเพื่อด�ำเนินคดีกับผู�กระท�ำทุจริตทำงทะเบียน�เป�นต�น
ให�จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน�ระบุวันเวลำและเหตุผลหรือวัตถุประสงค�ของกำรเข�ำถึงรำยกำรบุคคลน้ันไว�ด�วย�เพื่อควำม
สะดวกและง�ำยต�อกำรตรวจสอบและกำรช้ีแจงข�อเท็จจริง�ทั้งนี้�ขอให�ตระหนักว�ำกำรเข�ำถึงและน�ำข�อมูลรำยกำรทะเบียน�
ของบุคคลอื่นไปเป�ดเผยโดยไม�ได�รับควำมยินยอมจำกเจ�ำของข�อมูล�ถ�ำเป�นกำรปฏิบัติโดยพลกำรย�อมเป�นควำมผิดตำม
กฎหมำย�และหำกกำรเป�ดเผยข�อมูลน้ันสร�ำงควำมเสียหำยให�แก�เจ�ำของข�อมูล�นอกจำกจะเป�นควำมผิดฐำนละเมิดแล�ว�
ยังเป�นควำมผิดอำญำท่ีมีโทษทั้งจ�ำท้ังปรับด�วย
� � 2.�เรื่องที่ประชำชนถวำยฎีกำขอพระรำชทำนควำมช�วยเหลือ�และเรื่องร�องทุกข�ท่ีส�งมำจำกส�ำนักงำน
องคมนตรี� จะต�องให�ควำมส�ำคัญและเร�งรัดด�ำเนินกำรโดยด�วนที่สุด� ถ�ำกำรแก�ไขป�ญหำหรือให�ควำมช�วยเหลือผู�ร�อง
จ�ำเป�นต�องประสำนควำมร�วมมือกับส�วนรำชกำรหรือหน�วยงำนอื่น�ให�ด�ำเนินกำรโดยไม�ชักช�ำ�ส�วนกรณีที่พิจำรณำแล�ว
ไม�สำมำรถด�ำเนินกำรได�ไม�ว�ำจะเป�นกำรติดขัดด�วยข�อกฎหมำย�ข�อเท็จจริง�หรืออื่นใด�ให�แจ�งท�ำควำมเข�ำใจกับผู�ถวำยฎีกำ
หรือผู�ร�องด�วยวำจำและท�ำเป�นหนังสือระบุเหตุผลและค�ำแนะน�ำไว�ด�วย� ท้ังน้ี� จะต�องรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงและกำรด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน�ำท่ีในกำรให�ควำมช�วยเหลือตำมฎีกำหรือเร่ืองที่ร�องทุกข�ร�องเรียนน้ันให�
ส�ำนักทะเบียนกลำง�กรมกำรปกครอง�หรือกระทรวงมหำดไทย�ทรำบตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด�และหำกกำรแก�ไขป�ญหำ
หรือให�ควำมช�วยเหลือผู�ร�องจ�ำเป�นต�องใช�ระยะเวลำ�ก็ให�รำยงำนผลควำมคืบหน�ำในกำรให�ควำมช�วยเหลือเป�นระยะๆ�
อย�ำงต�อเน่ืองจนกว�ำจะแล�วเสร็จ�ขอให�ตระหนักว�ำกำรปล�อยปละละเลย�ขำดกำรเอำใจใส�ในกำรแก�ไขป�ญหำควำมเดือดร�อน
ของประชำชน�หรือปฏิบัติด�วยควำมล�ำช�ำโดยไม�มีเหตุผลควำมจ�ำเป�น�จะเป�นสำเหตุให�ถูกด�ำเนินกำรทำงวินัยได��
�� � 3.�กำรแก�ไขปรับปรุงรำยกำรทะเบียนรำษฎรให�ถูกต�อง�เป�นป�จจุบันอยู�เสมอ�เป�นหน�ำท่ีท่ีนำยทะเบียน
จะต�องด�ำเนินกำรโดยทันทีที่ทรำบข�อเท็จจริงจำกพยำนหลักฐำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได��โดยบำงกรณีไม�จ�ำเป�นต�องรอ
หนังสือแจ�งยืนยันจำกจังหวัดหรือหน�วยงำนท่ีเกี่ยวข�อง�เช�น�กำรแก�ไขรำยกำรสัญชำติจำกไทยเป�นสัญชำติอ่ืน�เนื่องจำก
บุคคลดังกล�ำวสละสัญชำติไทย�หรือกำรเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ�ำนส�ำหรับคนต�ำงด�ำวที่ได�รับพระรำชทำน�พระบรมรำชำนุญำต
ให�แปลงสัญชำติเป�นไทย�ซ่ึงทั้งสองกรณีนี้จะมีผลตำมกฎหมำยต�อเมื่อได�มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล�ว�ดังน้ัน�
ถ�ำนำยทะเบียนได�รับทรำบกำรเสียสัญชำติไทยของบุคคลใดซึ่งได�ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล�ว�ให�นำยทะเบียนแจ�ง
เจ�ำของรำยกำรหรือเจ�ำบ�ำนให�มำด�ำเนินกำรโดยทันที� เพื่อป�องกันมิให�มีกำรน�ำรำยกำรที่ไม�ถูกต�องของบุคคลดังกล�ำว
ไปกระท�ำกำรโดยไม�ถูกต�อง�หรือถ�ำนำยทะเบียนได�รับแจ�งจำกคนต�ำงด�ำวว�ำตนได�รับอนุญำตให�แปลงสัญชำติเป�นไทย
โดยแสดงประกำศกระทรวงมหำดไทยท่ีได�ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ�หรือใบส�ำคัญกำรแปลงสัญชำติท่ีพนักงำนเจ�ำหน�ำท่ี
ออกให��ให�นำยทะเบียนตรวจสอบควำมถูกต�องของรำชกิจจำนุเบกษำจำกเว็บไซต��www.ratchakitcha.soc.go.th�หรือ
เว็บไซต�ของส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน� กรมกำรปกครอง� ถ�ำข�อมูลถูกต�อง�นำยทะเบียนสำมำรถด�ำเนินกำรให�ผู�ร�องได�
โดยไม�ต�องรอหนังสือแจ�งจำกจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร�เป�นต�น

อ้างอิงจากหนังสือ�ส�านักทะเบียนกลาง�ด�วนมาก�ที่�มท�0309/ว�182�ลงวันที่�16�พฤษภาคม�2562
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอโพนพิสัย�จังหวัดหนองคำย

นายถาวร�สังขะมาน
นายอ�าเภอโพนพิสัย�จังหวัดหนองคาย

 ส�านักทะเบียนอ�าเภอโพนพิสัย�มีนำยถำวร�สังขะมำน�เป�นนำยทะเบียนอ�ำเภอ�และนำงสำวพิชชำพร�พรหมนิวัติ�ปลัดอ�ำเภอ
งำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน�นำงสำวพิชชำพร�พรหมนิวัติ�ได�กล�ำวถึงประวัติควำมเป�นมำของอ�ำเภอโพนพิสัยว�ำ�เดิมช่ือว�ำ
เมืองปำกห�วยหลวง� สันนิษฐำนว�ำน�ำจะเป�นเมืองท่ีมีมำตั้งแต�สมัยปลำยทวำรวดี� ต�อมำในสมัยรัชกำลที่� 5� ตำมสนธิสัญญำฝรั่งเศส
ให�ฝ��งซ�ำยของแม�น�้ำโขงอยู�ในควำมดูแลของฝรั่งเศส�พระยำสุนทรธรรมธำดำ�เคยเป�นเจ�ำเมืองทำงฝ��งซ�ำย�ได�อพยพผู�คนข�ำมแม�น�้ำโขง
ท่ีบ�ำนหนองแก�ว�แล�วไปต้ังเมืองอยู�บ�ำนโพนแพง��ต�ำบลโพนแพง�อ�ำเภอรัตนวำป��จังหวัดหนองคำย�ในป�จจุบัน��จนถึง�พ.ศ.�2449�
พระเจ�ำบรมวงศ�เธอกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ�เสนำบดีกระทรวงมหำดไทย�มำตรวจรำชกำรในเขตมณฑลอุดร�และได�เปลี่ยนฐำนะ
เมืองโพนพิสัย�เป�นอ�ำเภอโพนพิสัย�ข้ึนกับจังหวัดหนองคำยจนถึงป�จจุบัน�ด�ำนกำรปกครอง�ได�แบ�งกำรปกครองออกเป�น�11�ต�ำบล�
159�หมู�บ�ำน�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น�12�แห�ง�มีประชำกรท้ังสิ้น�96,213�คน�มีกลุ�มชำติพันธุ�ตั้งรกรำกถิ่นฐำนในอ�ำเภอโพนพิสัย�
3�ชำติพันธุ��อยู�มำตั้งแต�มีเมืองได�แก��ไทลำว�ไทพวน�ไทครัว�และในป��พ.ศ.�2417�เกิดสงครำมฮ�อได�มีกลุ�มชนชำติจีนและเวียดนำม
จ�ำนวนหน่ึงอพยพเข�ำมำอำศัยอยู�ในเมืองโพนพิสัย

“ให้บริการ�ถูกต้อง�รวดเร็ว�และสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการขอรับบริการ”

ทีมงานให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
ส�านักทะเบียนอ�าเภอโพนพิสัย��จังหวัดหนองคาย
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ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

 อ�าเภอโพนพิสัย�เป�นอ�ำเภอขนำดใหญ�เป�นเมืองชำยขอบของประเทศไทย

ท่ีมีภูมิประเทศติดกับแม�น�้ำโขงที่เป �นพรมแดนธรรมชำติกั้นดินแดนระหว�ำง

ประเทศไทยกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว� ในแต�ละวันจะมี

ประชำชนมำขอรับบริกำรประมำณ� 80� -� 100� คน� กำรให�บริกำรประชำชนของ

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอโพนพิสัย�ยึดหลักตำมนโยบำยของกรมกำรปกครอง�ให�ควำม

ส�ำคัญในกำรบ�ำบัดทุกข��บ�ำรุงสุข�ให�บริกำร�ถูกต�อง�รวดเร็ว�และสร�ำงควำมพึงพอใจ

สูงสุดในกำรขอรับบริกำรให�กับประชำชน� ในช�วงเวลำท่ีผ�ำนมำมีกำรออกจัดท�ำ

บัตรประจ�ำตัวประชำชนให�ผู�ป�วยติดเตียง�5�รำย�ผู�สูงอำยุ�1�รำย�ผู�พิกำร�1�รำย

มีเจ�ำหน�ำท่ีคอยให�บริกำรประชำชน�จ�ำนวน�6�คน�เป�นข�ำรำชกำร�3�คน�ลูกจ�ำง�2�คน

สมำชิก� อส.� 1� คน� อ�ำเภอโพนพิสัยมีบุคคลท่ีไม�มีสถำนะทำงทะเบียนและบุคคล

ไร�สัญชำติอยู�จ�ำนวนหน่ึง� จำกข�อมูลสถิติกำรเพิ่มรำยกำรบุคคลที่ไม�มีสถำนะทำง

ทะเบียนโดยแสดงข�อมูลที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอโพนพิสัย�ระหว�ำงวันที่�1�พฤษภำคม�

2548�-�23�พฤษภำคม�2562�พบว�ำมีจ�ำนวนท้ังหมด�347�คน�นำงสำวพิชชำพร�

พรหมนิวัติ�กล�ำวว�ำ�กำรให�บริกำรงำนด�ำนสัญชำตินั้น�ถือว�ำเป�นงำนเกี่ยวกับกำร

ควบคุมและควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติงำนจึงต�องตรวจสอบและกลั่นกรองสถำนะ

ให�รอบคอบ�ปฏิบัติตำมขั้นตอน�ระเบียบ�ข�อกฎหมำย� โดยส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ

โพนพิสัย�ได�แก�ไขป�ญหำดังกล�ำวอย�ำงต�อเนื่อง

� ด�ำนกำรให�บริกำรตำมนโยบำยของกรมกำรปกครองในเรื่อง� กำรลด

ส�ำเนำเอกสำรทำงทะเบียนน้ัน�ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอโพนพิสัยได�ด�ำเนินกำรในทำง

ปฏิบัติไม�เรียกเอกสำรส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน�และส�ำเนำทะเบียนบ�ำนจำก

ประชำชนในกำรมำขอรับบริกำรท่ีอ�ำเภอเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและลดภำระ

ให�แก�ประชำชน

นางสาวพชิชาพร�พรหมนวิัติ
ปลัดอ�าเภอ
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  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ EasyEnglish with Dopa 

 Food/Cooking 
 (อาหาร/การท าอาหาร) 

 A :  What is your favorite type of food ? 
               (คุณชอบอาหารประเภทไหนมากท่ีสุด) 

 B : I Love Italian food.  
               (ฉันชอบอาหารอิตาเลียน) 
 

                            A :  What is your favorite food? 
                                       (อาหารโปรดของคุณคืออะไร?) 
                            B : My favorite food is Pasta.                     
                                       (อาหารโปรดของฉันคือพาสต้า) 



โดย.ส�วนการทะเบียนทั่วไป
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1. ใครเป�นผู�มีสิทธิอนุญำตให�ผู�ใดร�วมใช�ช่ือสกุล
� ก.�นำยทะเบียนท�องท่ี
� ข.�นำยทะเบียนจังหวัด� �
� ค.�นำยทะเบียนกลำง
� ง.�ผู�จดทะเบียนต้ังชื่อสกุล�
� จ.�ผู�ที่บรรลุนิติภำวะและใช�ชื่อสกุลนั้น
2.�กรณีท่ีผู�จดทะเบียนตั้งช่ือสกุลตำย�ใครเป�นผู�มีสิทธิอนุญำต
ให�ผู�ใดร�วมใช�ชื่อสกุล
� ก.�คู�สมรส�ที่ใช�ชื่อสกุลน้ันอยู��
� ข.�ผู�สืบสันดำนของผู�จดทะเบียนต้ังชื่อสกุล�ในล�ำดับ
ท่ีใกล�ชิดที่สุด
� ค.�ผู�ท่ีบรรลุนิติภำวะและใช�ชื่อสกุลน้ัน�
� ง.�ผู�สืบสันดำนของผู�จดทะเบียนตั้งชื่อสกุล�ในล�ำดับ
ท่ีใกล�ชิดที่สุดและใช�ช่ือสกุลน้ัน
� จ.�ไม�มีใครสำมำรถอนุญำตให�ผู�อื่นใช�ช่ือสกุล�เพรำะ
ไม�ได�เป�นผู�ที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลน้ัน
3. กรณีใดบ�ำงที่คู�สมรสจะต�องกลับไปใช�ชื่อสกุลเดิมของตน
� ก.�กำรสมรสท่ีสิ้นสุดลงด�วยกำรหย�ำ� �
� ข.�ศำลพิพำกษำให�เพิกถอนกำรสมรส
� ค.� กำรสมรสสิ้นสุดลงด�วยควำมตำย� และต�องกำร
สมรสใหม�
� ง.�ไม�มีข�อใดถูก
� จ.�ถูกทุกข�อ
4. กำรเปลี่ยนชื่อสกุลเพรำะกำรสมรสส้ินสุดลง�จะต�องเสีย
ค�ำธรรมเนียม�เท�ำใด
� ก.�25�บำท� ข.�50�บำท
� ค.�100�บำท� ง.�200�บำท
� จ.�ไม�เสียค�ำธรรมเนียม

5. เด็กเกิดจำกบิดำมำรดำมิได�จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำย�
เด็กน้ันมีสิทธิใช�ชื่อสกุลของบิดำ�ได�หรือไม�
� ก.�ได��กรณีบิดำแสดงต�อสำธำรณชนท่ัวไปว�ำเป�นบุตร�
มีสูติบัตรระบุช่ือบิดำ
� ข.�ได��เพรำะจะท�ำให�เด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมำย
ของบิดำ
� ค.�ไม�ได��เพรำะบิดำมำรดำมิได�จดทะเบียนสมรสตำม
กฎหมำย
� ง.� ไม�ได�� เพรำะบิดำมิได�จดทะเบียนรับรองบุตรตำม
กฎหมำย
� จ.�ไม�มีข�อใดถูก
6. คู�สมรสที่ตกลงใช�ชื่อสกุลของฝ�ำยใดฝ�ำยหนึ่งไปแล�ว�ต�อมำ
ประสงค�จะเปลี่ยนแปลงข�อตกลงดังกล�ำว�แต�คู�สมรสอีกฝ�ำยหนึ่ง
ไม�ยินยอม�จะกลับมำใช�ช่ือสกุลเดิมได�หรือไม��
� ก. ได�� เพรำะแต�ละคนมิสิทธิใช�ช่ือสกุลเดิมของตน
โดยไม�ต�องได�รับควำมยินยอม
 ข.�ได��แต�ต�องมีพยำนรู�เห็นกำรเปลี่ยนช่ือสกุลอย�ำงน�อย
สองคน
� ค.� ไม�ได �� หำกคู �สมรสอีกฝ �ำยหน่ึงไม �ตกลงให �
เปลี่ยนแปลงก็ไม�อำจท�ำได��
� ง.�ถูกทั้งข�อ�ก.�และ�ข.�
� จ.�ไม�มีข�อใดถูก
7. กำรเปลี่ยนชื่อสกุลระหว�ำงสมรส�จะต�องเสียค�ำธรรมเนียม�
เท�ำใด
� ก.�25�บำท� ข.�50�บำท
� ค.�100�บำท� ง.�200�บำท
� จ.�ไม�เสียค�ำธรรมเนียม

ลับสมอง...
�ับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ�



เฉลยค�ำตอบคอลัมน�ลับสมองกับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ��หน�ำท่ี�13��/ข�อ�1�ง.�/ข�อ�2�ง.�/ข�อ�3�จ.�/ข�อ�4�จ.�/ข�อ�5�ก.�/ข�อ�6�ค.�/ข�อ�7�ข.
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สามารถอ�านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่�http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

� ถาม กรณีมีกำรแจ�งย�ำยออกแล�ว�โดยนำยทะเบียนออกใบแจ�งย�ำยท่ีอยู��ท.ร.6�ตอน�1�และตอน�2�แล�วผู�แจ�งย�ำย
ได�เสียชีวิตก�อนท่ีจะน�ำใบแจ�งย�ำยไปย�ำยเข�ำ�ต�องท�ำอย�ำงไร
 ตอบ� กรณีที่มีกำรแจ�งย�ำยท่ีอยู�ออกจำกทะเบียนบ�ำนแล�ว�แต�ผู�ย�ำยท่ีอยู�ถึงแก�ควำมตำยก�อนที่จะน�ำหลักฐำน
ไปแจ�งย�ำยเข�ำ�ให�นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท�องถ่ิน�ด�ำเนินกำรตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว�ำด�วยกำร
จัดท�ำทะเบียนรำษฎร��ฉบับที่�7��พ.ศ.�2562�ข�อ�85�ดังนี้
 1.�เมื่อนำยทะเบียนผู�รับแจ�งตรวจรำยกำรบุคคลในฐำนข�อมูลทะเบียนรำษฎรพบว�ำผู�ตำยเป�นบุคคลท่ีอยู�ระหว�ำงย�ำย
โดยยังไม�ได�รับแจ�งกำรย�ำยเข�ำท่ีใด� ให�นำยทะเบียนผู�รับแจ�งรับแจ�งกำรตำย� .เรียกใบแจ�งกำรย�ำย� ท่ีอยู�ตอนท่ี� 1� และ
ตอนท่ี� 2� จำกผู�แจ�งกำรตำยหรือญำติของผู�ตำย� และเม่ือออกใบมรณบัตรแล�วให�ส�งมรณบัตร� ตอนท่ี� 2� และใบแจ�ง
กำรย�ำยท่ีอยู���ถ�ำมี��ไปยังส�ำนักทะเบียนทะเบียนที่ผู�ตำยแจ�งย�ำยออกโดยไม�ต�องรับแจ�งกำรย�ำยเข�ำ
� 2.� ให�นำยทะเบียนผู�รับแจ�งของส�ำนักทะเบียนท่ีผู�ตำยแจ�งย�ำยออกหมำยเหตุในทะเบียนบ�ำนในฐำนข�อมูล
กำรทะเบียนรำษฎรและใบแจ�งกำรย�ำยท่ีอยู�� �ถ�ำมี�� ว�ำ� “ตำยก�อนแจ�งย�ำยเข�ำ�ตำมมรณบัตร........� ออกเม่ือวันที่.........�
ส�ำหรับกรณีผู�มีส�วนได�เสียน�ำมรณบัตรของผู�ตำยมำแจ�งต�อนำยทะเบียนก�อนได�รับกำรแจ�งจำกส�ำนักทะเบียนที่เกี่ยวข�อง
ก็ให�ด�ำเนินกำรหมำยเหตุเช�นเดียวกันกรณีกำรแจ�งกำรย�ำยที่อยู�มีผู�ย�ำยคนอื่นท่ีมีชีวิตอยู�� ให�น�ำใบแจ�งกำรย�ำยที่อยู�
ไปด�ำเนินกำรแจ�งย�ำยเข�ำตำมระเบียบต�อไป� ส�วนผู�ย�ำยท่ีอยู�ถึงแก�ควำมตำยไปแล�วให�นำยทะเบียนผู�รับแจ�งระงับ
กำรแจ�งย�ำยเข�ำ�โดยให�หมำยเหตุในใบแจ�งกำรย�ำยท่ีอยู�ว�ำ�“บุคคลล�ำดับที่..........�ตำยก�อนแจ�งย�ำยเข�ำตำมมรณบัตร..........�
ออกเม่ือวันที่...........�“�และเม่ือส�ำนักทะเบียนท่ีรับแจ�งกำรย�ำยออกได�รับตอบกำรแจ�งย�ำยเข�ำแล�ว�ให�หมำยเหตุในทะเบียนบ�ำน
ในฐำนข�อมูลกำรทะเบียนรำษฎรเฉพำะรำยกำรของผู�ตำยว�ำ�“ตำยก�อนแจ�งย�ำยเข�ำ�ตำมมรณบัตร.............�ออกเม่ือวันที่
.............”�
 � ถาม� กรณีต�องกำรย�ำยปลำยทำงลูก�โดยพ�อได�ไปท�ำเรื่องย�ำยลูกเข�ำบ�ำนของพ�อท่ีอ�ำเภอแม�สอดแต�ไม�สำมำรถ
ย�ำยได�เน่ืองจำกนำยทะเบียนแจ�งว�ำต�องให�แม�เป�นคนด�ำเนินกำรย�ำย�เพรำะว�ำแม�มีสิทธิมำกกว�ำ�ดิฉันมีข�อสงสัยว�ำเพรำะ
เหตุใดพ�อจึงเป�นผู�ด�ำเนินกำรย�ำยลูกไม�ได�ท้ัง�ๆ�ท่ีดิฉันและสำมีได�จดทะเบียนสมรสถูกต�อง
 ตอบ� กรณีดังกล�ำวพ�อสำมำรถด�ำเนินกำรย�ำยปลำยทำงลูกได��เน่ืองจำกพ�อได�จดทะเบียนสมรสกับแม�ซ่ึงท�ำให�
พ�อมีสถำนะเป�นพ�อที่ชอบด�วยกฎหมำย�โดยให�นำยทะเบียนตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ได�ว�ำลูกได�ย�ำยมำอำศัยอยู�กับพ�อจริง
จึงสำมำรถท�ำเรื่องย�ำยปลำยทำงลูกได��ส�ำหรับกำรแจ�งย�ำยปลำยทำงให�ด�ำเนินกำรตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว�ำด�วย
กำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร��ฉบับที่�7��พ.ศ.�2562�ข�อ�91
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ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

� ถาม� กรณีบิดำได�ท�ำพินัยกรรมฝ�ำยเมืองท่ีอ�ำเภอ� และได�ฝำกเก็บไว�ที่อ�ำเภอต�อมำบิดำเสียชีวิต� ผู�จัดกำร
มรดกได�ไปติดต�อขอรับพินัยกรรมที่อ�ำเภอ� แต�ปรำกฏว�ำทำงอ�ำเภอแจ�งว�ำหำแล�วไม�พบพินัยกรรมฉบับของบิดำท่ีท�ำไว�
เม่ือเป�นเช�นนั้นผู�จัดกำรมรดกจะต�องด�ำเนินกำรอย�ำงไร�และสำมำรถแจ�งควำมด�ำเนินคดีกับนำยอ�ำเภอที่เป�นผู�ประทับ
ตรำประจ�ำต�ำแหน�งเป�นส�ำคัญ�หรือทำงอ�ำเภออย�ำงไรได�บ�ำง

 ตอบ� กรมกำรอ�ำเภอมีหน�ำท่ีคัดส�ำเนำพินัยกรรมท�ำเป�นเอกสำรฝ�ำยเมืองไว�แล�วลงลำยมือชื่อประทับตรำ
ต�ำแหน�งเป�นส�ำคัญ�ตำมประมวลกฎหมำยแพ�งและพำณิชย��มำตรำ�1662�หำกมีผู�มีสิทธิน�ำหลักฐำนใบ�พ.ก.7�มำขอรับ
พินัยกรรมแต�พินัยกรรมสูญหำย�สำมำรถด�ำเนินกำรได�ตำม�มำตรำ�158�แห�งประมวลกฎหมำยอำญำ

� ถาม� กรณีใบส�ำคัญกำรสมรสหำยไป�1�ใบ�จะต�องแจ�งควำมหรือไม��และจะต�องไปแจ�งควำมพร�อมกัน�2�คน�
หรือไม�

 ตอบ� กรณีคู�สมรสฝ�ำยใดท�ำใบส�ำคัญกำรสมรส��คร.3��ของตนเองหำย�ก็ให�ด�ำเนินกำรแจ�งควำมเอกสำรหำย
� ถาม กรณีผู�เสียชีวิตมีกำรท�ำพินัยกรรมและมีกำรเปลี่ยนแปลงหลำยคร้ังจะทรำบได�อย�ำงไรว�ำพินัยกรรมฉบับไหน
เป�นฉบับล�ำสุด

 ตอบ� กรณีผู�เสียชีวิตมีกำรท�ำพินัยกรรมไว�หลำยฉบับ� ให�ดูวันที่ท�ำพินัยกรรมฉบับสุดท�ำย� ตำมประมวล
กฎหมำยแพ�งและพำณิชย��มำตรำ�1647�ส�วนพินัยกรรมฉบับไหนจะมีผลตำมกฎหมำยหรือไม��เป�นไปตำม�มำตรำ�1694�
แห�งประมวลกฎหมำยแพ�งและพำณิชย�

� ถาม� กรณีต�องกำรเปลี่ยนนำมสกุลมำใช�นำมสกุลของแม��แต�แม�ยังใช�นำมสกุลของพ�ออยู�และพ�อได�เสียชีวิต
ไปแล�วสำมำรถท�ำได�หรือไม��ถ�ำได�ต�องเตรียมหลักฐำนอะไรบ�ำง

 ตอบ� สำมำรถท�ำได��ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว�ำด�วยกำรทะเบียนช่ือบุคคล�พ.ศ.�2551�ข�อ�22�และ
หนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง�ที่� มท�0309.3/11833� ลงวันที่� 28�กรกฎำคม�2551� โดยเตรียมหลักฐำนบัตรประจ�ำตัว
ประชำชน

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ�ร.ต.ท.อำทิตย��บุญญะโสภัต,�นิวัฒน��รุ�งสำคร,�ศักดิ์ชัย�แตงฮ�อ,�วิเชียร�ชิดชนกนำรถ,�ศักดิ์ฤทธิ์�สลักค�ำ�บรรณาธิการอ�านวยการ�วีนัส�สีสุข

ท�ี่ปรึกษา�สัญชัย�เตชนิมิตวัช,�สุชำติ�ธำนีรัตน�,�บรรจบ�จันทรัตน�,�วีระชำติ�ดำริชำติ,�รัฐยำ�อำจหำญ�เผยพร,�นวน�โทบุตร,�ประเชิญ�สมองดี,�ลักษณำ�อภิรติป�ญญำ�บรรณาธิการประจ�าฉบับ�ชำคริต�ตันพิรุฬห��

กองบรรณาธิการ�ณรงค�ฤทธิ์�มำทอง,�อภัสรำ�พิทักษ�วงศ�,�ณัฐพร�พรหมมำสกุล�ฝ�ายจัดท�า�สิทธิพร�หลังประเสริฐ,�ศุภเชษฐ�แสนยำงนอก�ฝ�ายทะเบียนและจัดส�ง�สุรพล�ศุยะสุนำนนท�,�สิตำนัน�บุณโยดม,�มีชัย�จุลภักดิ์

พิมพ�ที่�:�โรงพิมพ�อำสำรักษำดินแดน�กรมกำรปกครอง
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ผูที่มาลงทะเบียนใหม รวมทั้งสิ้น

ชาย
วันที่

4�มิ.ย.�2562

16�มิ.ย.�2562

21�มิ.ย.�2562

ท่ีตั้งศูนยฯ

129 242
โรงเรียนวัดมะลิ�แขวงบางขุนศรี�เขตบางกอกนอย
�หลักสูตรเยาวชนสัมพันธ�

หญิง �ราย�

113

83 156
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห�แขวงอนุสาวรีย�เขตบางเขน
�หลักสูตรเยาวชนสัมพันธ�

73

185 311
โรงเรียนกุหลาบวิทยา�แขวงตลาดนอย�เขตสัมพันธวงศ
�หลักสูตรเยาวชนสัมพันธ�

126
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