


สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

	 เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2435	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล�าเจ�าอยู�หวั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อม
ให�มีการทดลองเลือกก�านัน	 ผู�ใหญ�บ�านเป�นครั้งแรกที่แขวงบางปะอิน	 เมืองกรุงเก�า	 หรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และได�ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมให�	สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ�เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	

ปฐมเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย	ทดลองจดัระเบยีบการปกครองต�าบล	หมู�บ�าน	ขึน้	เพือ่น�อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ

ดังกล�าว	กระทรวงมหาดไทย	จึงก�าหนดให�วันที่	10	สิงหาคม	ของทุกป�	เป�น	“วันก�านัน	ผู�ใหญ�บ�าน”	

 ตลอดเวลาท่ีผ�านมา	“ก�านัน	ผู�ใหญ�บ�าน”	มีบทบาทที่ส�าคัญในฐานะผู�ปกครองท�องท่ี	เป�นผู�ท�าหน�าท่ี	“บ�าบัดทุกข�

บ�ารุงสุข”	ดูแลความเป�นอยู�ของพี่น�องประชาชน	ต้ังแต�เกิดจนตาย	ควบคู�ไปกับการปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ	“นายทะเบียน

ผู�รับแจ�ง”	 ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	 2534	มาตรา	 4	 ซ่ึงได�ให�อ�านาจผู�อ�านวยการทะเบียนกลาง

ในการออกประกาศส�านักทะเบียนกลางแต�งตั้งให�ก�านันผู�ใหญ�บ�านมีหน�าที่ออกหลักฐาน	 ใบรับแจ�งการเกิด	 ท.ร.1

ตอนหน�า	ใบรับแจ�งการตาย	ท.ร.4	ตอนหน�า	ใบรับแจ�งการย�ายที่อยู�	ท.ร.6	ตอนหน�า	และ	ใบรับแจ�งเกี่ยวกับบ�าน	ท.ร.9

เฉพาะภายในเขตท�องที่หมู�บ�านของตน	(ยกเว�น	กรุงเทพมหานคร)

	 นอกจากนี	้ก�านนั	ผู�ใหญ�บ�าน	ยงัมบีทบาทส�าคญัในฐานะเป�นพยานรบัรองบคุคลในกรณตี�างๆ	เช�น	บตัรประจ�าตัว

ประชาชนหาย	การรับรองการเกิด	การรับรองการตาย	เป�นต�น	กล�าวได�ว�า	ก�านัน	ผู�ใหญ�บ�าน	เป�นหน�วยบริการด�านการ

ทะเบียนหน�วยแรก	ที่เข�าถึงความต�องการของพี่น�องประชาชนในทุกพื้นที่อย�างใกล�ชิดและทั่วถึง	ครอบคลุมทั้งประเทศ

	 ในโอกาสครบรอบ	127	ป�	วันก�านัน	ผู�ใหญ�บ�าน	วันที่	10	สิงหาคม	2562	จึงขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ

และชื่นชมยินดีกับก�านัน	 ผู�ใหญ�บ�านทั่วประเทศ	 และขอฝากความหวังไว�กับทุกท�านในการดูแล	 เอาใจใส�	 ป�ญหา

ความต�องการด�านบริการงานทะเบียนของพี่น�องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต�อไป

	 ท�านผู�อ�านครับ	เพื่อเป�นการเสริมสร�างประสิทธิภาพการบริการประชาชน	ส�านักบริหารการทะเบียน	ได�มีการ

แก�ไขปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	ข�อสั่งการ	มีแนวทางปฏิบัติใหม�ๆ	ตลอดจนข�อหารือต�างๆ	อยู�เสมอ	และได�มีหนังสือ

แจ�งให�นายอ�าเภอ	ปลัดอ�าเภอ	นายทะเบียนอ�าเภอ/ท�องถิ่น	ผู�ช�วยนายทะเบียนอ�าเภอ/ท�องถิ่น	ได�ซักซ�อม	ท�าความเข�าใจ	

และสามารถสอบถามมายังส�วนกลางได�ในเวลาราชการ	เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านการทะเบียนมีความรวดเร็ว	ถูกต�อง

เรียบร�อย	อ�านวยความสะดวก	สร�างความสุขและรอยย้ิมแก�ประชาชนผู�รับบริการ	สมกับท่ีเป�น	“บริการ	อ�าเภอ...ย้ิม”	ครับ.
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

 นายวีนัส สีสุข ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	ให�การต�อนรับและร�วมประชุมคณะท�างานศึกษาและ
ประเมินระบบการทะเบียนราษฎรของกลุ�มประชาชนที่เข�าถึงยาก	ครั้งที่	3/2562	เมื่อวันอังคารที่	30	กรกฎาคม	2562	
เวลา	13.30	-	16.30	น.	ณ	ห�องประชุมบัวแก�ว	ชั้น	2	ส�านักบริหารการทะเบียน	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	
อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

กลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ	 ปฏิบัติหน�าที่เป�นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติ
เป�นไทย	 การขอถือสัญชาติไทยตามสามี	 และการขอ
กลับคืนสัญชาติไทย	 ครั้งที่	 7/2562	 เมื่อวันอังคารที่	 30	
กรกฎาคม	2562	เวลา	09.30	น.	ณ	ห�องประชุมบัวขวัญ	
ชั้น	2	ส�านักบริหารการทะเบียน	อาคารกรมการปกครอง	
(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

 นายวีนัส สีสุข ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน เป�นประธานในการประชุมคณะท�างานเพื่อคัดกรอง
บุคคลกรณ	ี “กลุ�มคนไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ”	 ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 1	 สิงหาคม	 2562	 เวลา	 10.00	น.
ณ	 ห�องประชุมบัวขวัญ	 ชั้น	 2	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 อาคารกรมการปกครอง	 (คลอง	 9)	 อ�าเภอล�าลูกกา
จังหวัดปทุมธานี	 เพื่อพิจารณาข�อเรียกร�องคนไทยพลัดถิ่นภาคเหนือที่อพยพมาจากแขวงไชยะบุรี	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ซ่ึงได�รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติหรือได�ขึ้นทะเบียนแรงงานต�างด�าวไว�ใน
จงัหวดัพะเยา	และจังหวดัเชยีงราย	สามารถยืน่ค�าขอพสิจูน�และรบัรองความเป�นคนไทยพลดัถิน่ได�หรอืไม�	หรอืมคีณุสมบตัิ
ตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมายก�าหนดหรือไม�

 นายวีนัส สีสุข ผู ้อ�านวยการส�านักบริหาร
การทะเบียน	 เป�นวิทยากรบรรยายหัวข�อ	 แนวทางปฏิบัต	ิ
ในการให�บริการงานทะเบียนตามนโยบายของรัฐบาล
ซ่ึงส�วนการทะเบียนราษฎรได�ด�าเนินโครงการฝ�กอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานทะเบียน	รุ�นที่	4
โดยบรรยาย	ให�ความรู�เกีย่วกบักฎหมาย	และระเบยีบปฏบิติั
ที่เกี่ยวข�องกับงานในความรับผิดชอบของส�านักทะเบียน

ท�องถิ่น	ระหว�างวันที่	5	-	9	สิงหาคม	2562	ณ	โรงแรมธารา
แกรนด�	รีสอร�ท	แอนด�	สปา	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562	มีผลใช�บังคับแล�วตั้งแต�วันที่	15	เมษายน	2562	เป�นต�นมา
แต�การปฏิบัติตามกฎหมายในบางเรื่องจะด�าเนินการได�ต�อเมื่อมีกฎหมายล�าดับรองใช�บังคับแล�ว	อาทิ	การจัดท�าทะเบียนอาคารที่
สร�างขึ้นเพื่อการอื่นใดซึ่งไม�ใช�เพื่อการอยู�อาศัย	การเรียกเก็บค�าธรรมเนียมการแจ�งหรือขอเกินระยะเวลาที่ก�าหนด	ซ่ึงกฎหมาย
ก�าหนดให�ด�าเนินการตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	เป�นต�น	ดังนั้น	เพื่อป�องกันมิให�นายทะเบียนและเจ�าหน�าที่ผู�มีหน�าที่ปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร	 เกิดความสับสน	 และปฏิบัติไม�เป�นไปในแนวทางเดียวกัน	 จึงขอให�ส�านักทะเบียนจังหวัดและส�านักทะเบียน
กรุงเทพมหานคร	 แจ�งซักซ�อมท�าความเข�าใจให�แก�เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรทุกคนของส�านักทะเบียนอ�าเภอ
และส�านักทะเบียนท�องถิ่น	เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.	งานที่ยังด�าเนินการไม�ได�จนกว�าจะมีการประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา	ได�แก�

1.1	 การก�าหนดเลขประจ�าอาคารและการจัดท�าทะเบียนอาคารตามมาตรา	 34	 วรรคห�า	 และมาตรา	 36	 อนึ่ง
ในการก�าหนดเลขประจ�าอาคารและการจัดท�าทะเบียนอาคารจะด�าเนินการเฉพาะอาคารที่ปลูกสร�างใหม�ภายหลังกฎหมายมีผล
ใช�บังคับแล�ว	 ส�วนอาคารที่ปลูกสร�างและได�ก�าหนดเลขที่บ�านและจัดท�าทะเบียนบ�านไว�แล�ว	 ถ�าเจ�าของอาคารมีความประสงค�
จะขอให�นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท�องถิ่นจัดท�าทะเบียนอาคารก็ได�	โดยส�านักทะเบียนกลางจะแจ�งแนวทางปฏิบัติ
ให�ทราบในโอกาสต�อไป

1.2	การเรียกเก็บค�าธรรมเนียมการแจ�งย�ายปลายทาง	และการเรียกเก็บค�าธรรมเนียม	การแจ�งหรือขอเกินระยะเวลา
ที่ก�าหนดตามมาตรา	 51	 ทั้งในส�วนของคนสัญชาติไทยและคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทย	 ส�วนการเก็บค�าธรรมเนียมการคัดหรือ
คัดและรับรองส�าเนาทะเบียนบ�าน	 ทะเบียนคนเกิด	 ทะเบียนคนตาย	 ทะเบียนประวัติคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทย	 ตามมาตรา	 6
การคัดและรับรองข�อมูลทะเบียนประวัติราษฎร	 ตามมาตรา	 14	 การขอส�าเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านแทนฉบับที่สูญหาย
ตามมาตรา	39	และการจัดท�าบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทย	ยังต�องด�าเนินการตามกฎกระทรวงเดิมที่มีผลใช�บังคับอยู�
	 2.	งานที่ต�องรอความชัดเจนในข�อกฎหมาย	ได�แก�	การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลที่แจ�งย�ายออกจากทะเบียนบ�านแล�ว
แต�ยังไม�ได�แจ�งย�ายเข�าทะเบียนบ�านใดเป�นเวลาเกินกว�า	 30	 วันตามมาตรา	 30	 วรรคหนึ่ง	 และการแจ�งย�ายรายการบุคคล
ที่ศาลออกหมายจับและยังไม�ได�ตัวมาด�าเนินการตามหมายจับภายใน	180	วัน	ตามมาตรา	33	วรรคสอง	ซ่ึงกรมการปกครอง
อยู�ระหว�างการหารือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 กรณีบุคคลที่ศาลออกหมายจับไว�แล�วก�อนวันที่พระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร	(ฉบับที	่3)	พ.ศ.	2562	ใช�บังคับ
	 3.	 งานที่นายทะเบียนสามารถด�าเนินการได�แล�ว	 ไม�ว�าจะเป�นเรื่องที่ต�องมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือระเบียบ
ส�านักทะเบียนกลางหรือไม�	ได�แก�

3.1 การแจ�งการเกิด	ตามมาตรา	19/2	และมาตรา	19/3	การแจ�งการจัดการศพ	ตามมาตรา	24	
3.2	การขอมีสัญชาติไทยของบุคคลที่นายทะเบียนจัดท�าทะเบียนประวัต	ิเนื่องจากไม�สามารถพิสูจน�สถานะการเกิด

และสัญชาติ	ตามมาตรา	19/2	วรรคสอง	รวมถึงการจัดท�าหนังสือรับรองความเป�นคนไร�รากเหง�า
3.3 การย�ายที่อยู�	 ตามมาตรา	 30	 มาตรา	 30/1	 มาตรา	 30/2	 รวมถึงการแจ�งย�ายปลายทางของบุคคล	ที่มีชื่อ

อยู�ในทะเบียนบ�านกลาง
3.4	การออกเลขประจ�าบ�านและการจดัท�าทะเบยีนบ�านทัง้บ�านปกตแิละบ�านทีอ่ยู�ระหว�างการก�อสร�าง	ตามมาตรา	34

มาตรา	36	และมาตรา	39
3.5	การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ�านและการจัดท�าทะเบียนประวัติคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทย	ตามมาตรา	38/1
3.6	การจัดท�าเอกสารแสดงตน	กรณีคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทยที่มีอายุต�า่กว�า	5	ป�บริบูรณ�	และการจัดท�าบัตรประจ�าตัว

คนซึง่ไม�มสีญัชาตไิทยหรือบัตรประจ�าตวับุคคลทีไ่ม�มสีถานะทางทะเบยีน	ส�าหรบับคุคลทีม่อีายตุัง้แต�	5	ป�บริบรูณ�	ตามมาตรา	19/2
มาตรา	38/2	และมาตรา	38/3	

3.7	การมอบหมายให�แจ�งแทน	ตามมาตรา	46
3.8	การเปรียบเทียบปรับทางปกครอง	ตามมาตรา	47	

		 4.	แบบพิมพ�ที่มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง	ประกอบด�วย	1)	แบบพิมพ�ที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร�	ได�แก�	ท.ร.14	อ/1	
ท.ร.31	 ท.ร.14	 อ	 และใบเสร็จรับเงินค�าธรรมเนียมและค�าปรับทางปกครอง	 2)	 แบบพิมพ�ที่ไม�ได�ออกด�วยระบบคอมพิวเตอร�	
ได�แก�	ท.ร.8	และ	ท.ร.9	โดยกรมการปกครองจะสนับสนุนแบบพิมพ�ให�ส�านักทะเบียนท�องถิ่นในระยะแรกเท�านั้น

อ้างอิงจากหนังสือ ส�านักทะเบียนกลาง ด�วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว212 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
โดย...ส�วนการทะเบียนราษฎร

ซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด้วยสัญชาติ

	 	 ตามที่กระทรวงมหาดไทย	 และส�านักทะเบียนกลาง	 ได�แจ�งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ให�สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ. 2508	 อีกทั้งการด�าเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือเวียนแจ�งที่เกี่ยวข�อง	นั้น
	 	 กรมการปกครอง	 ได�รับการร�องเรียนจากประชาชนและการหารือเพื่อแก�ไขป�ญหาจากองค�กรพัฒนา
เอกชน	รวมถึงหน�วยงานต�างๆ	ท่ีท�าหน�าที่เกี่ยวกับสถานะบุคคลและสัญชาต	ิขอให�พิจารณาแก�ไขป�ญหาการไม�รับค�าร�อง
การขอมีสัญชาติไทยกรณีผู�ยื่นค�าร�องมีบิดาหรือมารดาถูกระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน	 หรือถูกจ�าหน�ายรายการ
บคุคลด�วย	ท.ร.97	หรอืถกูจ�าหน�ายรายการตามข�อ	110	ซ่ึงท�าให�บตุรของบคุคลดังกล�าวได�รับผลกระทบจากการปฏบิติังาน
ของเจ�าหน�าที่	 และเป�นการด�าเนินการที่ไม�เป�นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐบาลที่ต�องการแก�ไขป�ญหาสถานะบุคคลของ
ชนกลุ�มน�อยหรอืกลุ�มชาตพินัธุ�ทีเ่ป�นคนไร�รฐัไร�สญัชาต	ิอกีทัง้การพจิารณาคณุสมบตักิารขอมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายน้ัน
สามารถพิจารณาได�จากคุณสมบัติของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง	 โดยเฉพาะคนที่มีสถานะที่เป�นประโยชน�สูงสุด
ต�อการพฒันาสถานะของบตุร	เช�น	บดิาเป�นบคุคลทีไ่ม�มสีถานะทางทะเบยีนซึง่ถกูจ�าหน�ายรายการตาม	ทร.97	ส�วนมารดา
เป�นชนกลุ�มน�อยที่มีชื่อในทะเบียนบ�าน	ทร.13	และมีหลักฐานทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง	ดังนั้น	เพื่อให�การปฏิบัติ	
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู�ขอมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย	 เป�นไปโดยถูกต�องตามกฎหมายและเป�นไปในแนวทาง
เดียวกัน	 สามารถแก�ไขป�ญหาสถานะบุคคลให�แก�ประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพและเป�นธรรม	 จึงขอให�จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร	แจ�งอ�าเภอ	ส�านักงานเขต	และส�านักทะเบียนท�องถิ่น	ให�ซักซ�อมท�าความเข�าใจแก�เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎรและสัญชาติของหน�วยงานดังกล�าว	ทุกคนทุกระดับชั้น	เพื่อถือปฏิบัติ	ดังนี้
	 	 1.	 บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาและมารดาเป�นคนต�างด�าวหรือคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทย
มีวิธีการได�สัญชาติไทยหลายกรณีข้ึนอยู�กับสถานะการเกิดและการอาศัยอยู�ในราชอาณาจักรของบิดาและหรือมารดา	ดังนี้

1.1	 ถ�าบิดาและมารดาเป�นคนต�างด�าวที่ได�รับอนุญาตให�มีถิ่นที่อยู�ในราชอาณาจักร	 (มีใบส�าคัญ
ถิ่นที่อยู�)	ในขณะที่บุตรเกิด	บุตรย�อมได�สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	7	(2)	แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508
แก�ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2535	แต�ถ�าบิดาและมารดาได�รับอนุญาตให�มีถิ่นที่อยู�ภายหลังบุตรเกิด	หรือบิดาหรือ
มารดาคนใดคนหนึ่งได�รับอนุญาตให�มีถิ่นที่อยู�ก�อนบุตรเกิด	ส�วนอีกคนได�รับอนุญาตให�มีถิ่นที่อยู�ภายหลังบุตรเกิดหรือ
ไม�ได�รบัอนญุาตให�มถีิน่ท่ีอยู�	บตุรย�อมไม�ได�สญัชาติไทยตามมาตรา	7	ทว	ิวรรคหนึง่	แห�งพระราชบญัญติัสญัชาต	ิพ.ศ.	2508
แก�ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535	

1.2	ถ�าบดิาโดยชอบด�วยกฎหมายหรอืมารดาเป�นคนต�างด�าวทีเ่กดิในราชอาณาจกัร	และบตุรเกดิก�อน
วันที	่26	กุมภาพันธ�	2535	(เกิดก�อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535	ใช�บังคับ)	บุตรดังกล�าวย�อมได�
สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	7	(2)	แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก�ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535	
โดยเทียบเคียงได�จากค�าพิพากษาศาลฎีกา	ที่	7376/2537

1.3	 ถ�าบิดาและมารดาเป�นคนต�างด�าวที่เข�ามาอาศัยอยู�ในราชอาณาจักรและไม�ได�รับอนุญาตให�มี
ถิ่นที่อยู�ในขณะบุตรเกิด	ซ่ึงการอาศัยอยู�ในราชอาณาจักรของบิดามารดาอาจอยู�ในสถานะของบุคคลที่ได�รับอนุญาตให�
เข�ามาอาศัยอยู�เป�นการชั่วคราว	หรือได�รับการผ�อนผันให�อาศัยอยู�ได�เป�นกรณีพิเศษ	หรือเป�นคนต�างด�าวที่เข�ามาอาศัย
อยู�โดยไม�ได�รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง	ถ�าบุตรของบุคคลดังกล�าว	เกิดก�อนวันที่	26	กุมภาพันธ�	2535
บุตรนั้นย�อมสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	 23	 แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551
แต�ถ�าบุตรเกิดตั้งแต�วันที่	 26	 กุมภาพันธ�	 2535	 เป�นต�นมาบุตรจะขอมีสัญชาติไทยได�ตามมาตรา	 7	 ทวิ	 วรรคสอง
แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก�ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	โดยจะต�องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�
ที่ก�าหนดตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559	
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1.4	 ถ�าบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป�นคนต�างด�าวที่เกิดในราชอาณาจักรและ
ไม�ได�รับสัญชาติไทยในขณะบุตรเกิด	 และบุตรเกิดต้ังแต�วันที่	 26	 กุมภาพันธ�	 2535	 ถึงวันที่	 27	 กุมภาพันธ�	 2551
บุตรย�อมสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	23	แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

1.5	 ถ�าบิดาหรือมารดาเป�นบุคคลที่ได�รับการรับรองว�าเป�นคนไทยพลัดถิ่น	 ตามมาตรา	 9/6	
วรรคหนึ่ง	 แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	 2508	 แก�ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที	่ 5)	พ.ศ.	 2555	บุตรของผู�นั้นไม�ว�าจะเป�น
ผู�ที่เกิดในหรือนอกราชอาณาจักร	ย�อมเป�นผู�มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	9/6	วรรคสอง	แห�ง	พระราชบัญญัติ
สัญชาติฉบับเดียวกันนั้น
	 	 2.	จะเหน็ได�ว�าการได�สญัชาตไิทยของบคุคลทีเ่กดิในราชอาณาจกัรโดยมบีดิาและมารดาเป�นคนต�างด�าว
หรือคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทยตามข�อ	1.	มีหลายกรณีขึ้นอยู�กับสถานะของบิดาหรือมารดาเพียงคนหนึ่งคนใดเท�านั้น	 เช�น	
การได�สัญชาติไทยตาม	1.2	–	1.5	 ตัวอย�างเช�น	นายนพ	 เกิดที่โรงพยาบาลท�าสองยาง	 เมื่อวันที่	 30	มิถุนายน	2545
โดยมีสูติบัตร	 ท.ร.3	 ที่ออกให�โดยส�านักทะเบียนอ�าเภอท�าสองยาง	 ระบุรายการบิดามารดาเป�นกลุ�มบุคคลบนพื้นที่สูง
มีเลขประจ�าตัวประชาชนขึ้นต�นด�วยเลข	 6	 หลักที่หกและเจ็ดเป�นเลข	 72	 เมื่อนายนพ	 ยื่นค�าร�องขอมีสัญชาติไทย
นายทะเบียนตรวจพบว�าบิดาของนายนพ	ปรากฏรายการถูกจ�าหน�ายตามข�อ	110	เนื่องจากมีการกระท�าทางทะเบียน
ราษฎรโดยมิชอบ	ส�วนมารดามีรายการทะเบียนราษฎรปกติและมีหลักฐานทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นท่ีสูง	กรณีดังกล�าว
นายนพ	สามารถขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	ฯลฯ	ตามแนวทางของข�อ	1.3	โดยใช�เงื่อนไขของมารดา
ฝ�ายเดียวได�	หรือกรณีเด็กหญิงอนงค�	เกิดที่โรงพยาบาลแม�สาย	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2550	ระบุรายการบิดามารดาเป�น
ชาติพันธุ�ไทยลื้อ	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอแม�สายรับแจ�งเกิดเกินก�าหนดและออกสูติบัตร	 ท.ร.031	 ก�าหนดเลขประจ�าตัว
ประชาชนเป�นบคุคลประเภท	0	เนือ่งจากบดิาและมารดามเีลขประจ�าตัวประชาชนประเภท	0	กลุ�ม	89	เมือ่เด็กหญงิอนงค�
ยื่นค�าร�องขอมีสัญชาติไทย	 นายทะเบียนตรวจพบว�าบิดาของเด็กหญิงอนงค�	 ปรากฏรายการถูกจ�าหน�ายด�วย
ท.ร.97	และมีเครื่องหมายเป�นบุคคลต�องระวัง	(caution	sign)	ส�วนมารดามีรายการทะเบียนราษฎรปกติ	และมีหลักฐาน
หนงัสอืรับรองการเกดิ	ท.ร.20/1	ทีน่ายทะเบยีนอ�าเภอแม�สายออกให�	กรณดีงักล�าว	เดก็หญงิอนงค�	สามารถขอลงรายการ
สัญชาติไทยตามมาตรา	23	แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ตามแนวทางของ	ข�อ	1.4	โดยใช�เงื่อนไข
ของมารดา	และไม�จ�าเป�นต�องรอให�บิดาพิสูจน�สถานะและได�รับการคืนรายการทะเบียนแต�อย�างใด	
 	 3.	นอกจากน้ี	บุตรของคนต�างด�าวหรือคนซ่ึงไม�มีสัญชาติไทย	บางรายมีคุณสมบัติในการขอมีสัญชาติไทย
ได�หลายช�องทาง	 เช�น	 บิดาได�รับสัญชาติไทยจากการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา	 9/6	 วรรคหนึ่ง
แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 2508	 แก�ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2555	 และมารดาได�รับอนุมัติให�ลงรายการ
สัญชาติไทยตามมาตรา	23	แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที	่4)	พ.ศ.	2551	บุตรของบุคคลดังกล�าวสามารถขอเปลี่ยน
สถานะทางทะเบียนได�ตามมาตรา	 9/6	 วรรคสอง	 ฯลฯ	 หรืออาจขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	 23	 ฯลฯ	 ก็ได�
ซ่ึงแนวทางปฏิบติัในกรณดีงักล�าว	ให�พจิารณาการให�สญัชาตไิทยในช�องทางทีเ่ป�นคณุแก�ผู�ขอฯ	มากทีส่ดุ	ได�แก�	การเปล่ียน
สถานะทางทะเบียนตามมาตรา	9/6	วรรคสอง	ฯลฯ	กรณีเป�นบุตรของคนไทยพลัดถิ่น	แต�หากปรากฏว�ารายการของบิดา
ถูกระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน	 หรือถูกจ�าหน�ายรายการด�วย	 ท.ร.97	 เนื่องจากไม�มารายงานตัวต�อนายทะเบียน
เพื่อพิสูจน�ยืนยันสถานะบุคคล	หรือถูกจ�าหน�ายรายการตามข�อ	110	เนื่องจากมีการกระท�าทางทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ
ก็ให�ด�าเนินการรบัค�าร�องขอมสีญัชาตไิทยในช�องทางทีม่ารดามรีายการทะเบียนราษฎรปกต	ิคอื	ให�ขอลงรายการสัญชาตไิทย
ในทะเบียนบ�านตามมาตรา	23	แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

อ้างอิงจากหนังสือกรมการปกครอง ด�วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 19133 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
โดย...ส�วนการทะเบียนราษฎร



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

	 ตามที่กระทรวงมหาดไทย	และส�านักทะเบียนกลาง	ได�แจ�งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให�สัญชาติไทย
ตามมาตรา	 7	 ทวิ	 วรรคสอง	 แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 2508	 แก�ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551	 และ
มติคณะรัฐมนตรี	วันที	่7	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	นั้น
	 กรมการปกครอง	 ได�ตรวจค�าร�องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	 7	 ทวิ	 วรรคสอง	 แห�งพระราชบัญญัติสัญชาต	ิ
พ.ศ.	2508	แก�ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ที่จังหวัดและอ�าเภอส�งมาให�ส�านักทะเบียนกลาง	ด�าเนินการก�าหนด
เลขประจ�าตัวประชาชนให�แก�ผู�ได�รับอนุมัติให�ลงรายการสัญชาติไทย	 พบว�า	 ส�านักทะเบียนหลายแห�งยังมีความเข�าใจ
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพิจารณาค�าร�องขอมีสัญชาติไทย	ตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	ฯ	ตามหลักเกณฑ�ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย	เรื่องการสั่งให�คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม�ได�สัญชาติไทย	โดยมีบิดาและมารดาเป�นคนต�างด�าว	
ได�สัญชาติไทยเป�นการท่ัวไปและการให�สัญชาติไทยเป�นการเฉพาะราย	ลงวันที	่16	กุมภาพันธ�	2560	ส�งผลให�การด�าเนินการ
ในเรือ่งดงักล�าวไม�เป�นไปตามกฎหมาย	อาท	ิบดิามารดาของผู�ยืน่ค�าขอมสีญัชาติไทยฯ	ไม�ได�เป�นชนกลุ�มน�อยกลุ�มชาตพินัธุ�	
ซ่ึงคณะรฐัมนตรมีีมตไิว�เดิมรบัรองสถานะให�อาศัยอยู�ในราชอาณาจักรเป�นต�น	ดังน้ัน	เพือ่ให�การปฏบัิติในการขอมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก�ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	เป�นไปด�วย
ความถูกต�อง	ในแนวทางเดียวกัน	จึงขอซักซ�อมแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล�าว	ดังนี้
	 1.	 บุคคลกลุ�มเป�าหมายที่สามารถขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	 7	 ทวิ	 วรรคสอง	 แห�งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ.	2508	แก�ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที	่7	ธันวาคม	2559	กลุ�มแรก	ได�แก�	บุคคล
ที่เกิดในประเทศไทย	ต้ังแต�วันที่	26	กุมภาพันธ�	2535	เป�นต�นมา	โดยมีบิดาและมารดาเป�นคนซึ่งไม�มีสัญชาติไทยที่ไม�ได�
เกิดในประเทศไทย	และบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป�นชนกลุ�มน�อยหรือกลุ�มชาติพันธุ�ที่ได�รับการส�ารวจ
จดัท�าทะเบยีนประวติัไว�แล�ว	ได�แก�	กลุ�มเวยีดนามอพยพ	อดตีทหารจนีคณะชาต	ิจนีฮ�ออพยพพลเรือน	จนีฮ�ออสิระ	ไทยลือ้
ผู�อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง	ประเทศกัมพูชา	ผู�พลัดถิ่นสัญชาติพม�าเชื้อสายไทย	ผู�พลัดถิ่นสัญชาติพม�า	เนปาล
อพยพ	ชาวเขาบุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง	ลาวอพยพ	ม�งถ�้ากระบอก	ผู�หลบหนีเข�าเมืองจากพม�า	อดีตโจรจีน
คอมมิวนิสต�มาลายา	ผู�หลบหนีเข�าเมืองชาวกัมพูชา	และชาวมอร�แกน	โดยบิดาหรือมารดาที่เป�นชนกลุ�มน�อยหรือกลุ�ม
ชาติพันธุ�ดังกล�าวจะต�องมีหลักฐานทะเบียนราษฎรและมีเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	จ�าแนกได�ดังนี้

(1)	บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ�าน	ท.ร.13	 เลขประจ�าตัวประชาชนขึ้นต�นด�วยเลข	6	และเลขหลักที่	 6	 -	7
เป�นเลข	50	-	72	

(2)	บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ�าน	ท.ร.14	เลขประจ�าตัวประชาชนขึ้นต�นด�วยเลข	5	หรือ	8	จะต�องมีใบถิ่นที่อยู�
ระบุกลุ�มไร�สัญชาตินอกก�าหนดโควต�า	หรือมีทะเบียนประวัติชนกลุ�มน�อยก�อนที่จะได�รับใบส�าคัญถิ่นที่อยู�

(3)	บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ	ทร.38	ก	เลขประจ�าตัวประชาชนขึ้นต�นด�วยเลข	0	และเลขหลักที่	6	-	7
เป�นเลข	 89	 เฉพาะชนกลุ�มน�อยและกลุ�มชาติพันธุ�	 โดยสังเกตจากบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม�มีสถานะทางทะเบียน
ตรงรายการต�อจากเลขประจ�าตัวประชาชนจะมีวงเล็บชื่อกลุ�ม	เช�น	0-xxxx-89xxx-xx-x	(บุคคลบนพื้นที่สูงที่ไม�ใช�ชาวเขา)
เป�นต�น	ยกเว�นบุคคลที่ระบุชื่อกลุ�มว�า	“กลุ�มอื่นๆ”	ซ่ึงไม�ถือว�าเป�นชนกลุ�มน�อยหรือกลุ�มชาติพันธุ�
	 2.	 ผู�ยื่นค�าขอมีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 7	 ธันวาคม	 2559	 ที่มีบิดาหรือมารดาได�รับการ
ส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม�มีสถานะทางทะเบียน	(บุคคลประเภท	0	กลุ�ม	89)	ตามยุทธศาสตร�การจัดการ
ป�ญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที	่18	มกราคม	2548	โดยระบุชื่อกลุ�ม	“กลุ�มอื่น	ๆ ”	หรือ
“เด็กนักเรียนฯ”	หรือ	“บุคคลไร�รากเหง�า”	บุตรของกลุ�มบุคคลดังกล�าวจะต�องเรียนจบปริญญาตรีหรือได�รับการพิจารณา
ว�ามีเหตุจ�าเป�นต�องมีสัญชาติไทยจึงจะมีสิทธิขอมีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที	่7	ธันวาคม	2559	แต�ถ�าหาก
ข�อเท็จจริงปรากฏว�าบิดามารดาผู�ขอมีสัญชาติไทยนั้น	 เป�นชนกลุ�มน�อยหรือกลุ�มชาติพันธุ�ตามที่กรมการปกครอง
ได�เคยจัดท�าทะเบียนประวัติไว�	แต�ได�มีการขึ้นทะเบียนผิดพลาดไม�ตรงกับข�อเท็จจริงหรือบันทึกผิดกลุ�ม	ก็ให�ด�าเนินการ
แก�ไขให�ถูกต�องโดยถือปฏิบัติตามหนังสือส�านักทะเบียนกลาง	ด�วนมาก	ที่	มท	0309.1/ว	48	ลงวันที่	10	ตุลาคม	2557
แล�วจึงยื่นค�าร�องขอมีสัญชาติไทยในล�าดับต�อไป

อ้างอิงจากหนังสือกรมการปกครอง ด�วนที่สุด ที่ มท 0309/ว 17656 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
โดย...ส�วนการทะเบียนราษฎร

การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห�ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559



ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดบึงกาฬ

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

นางสุวภรณ� พลบุตร
เจ้าหน้าที่ปกครองช�านาญงาน

น.ส.ศรีพรรณ แสงเนตร
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสาวชลธิชา อืดผา
ลูกจ้างเหมาบริการ

 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขา
จังหวัดบึงกาฬ	ป�จจุบันมี	นายสมบูรณ�	นิลพันธุ�	
เป�นหัวหน�าศูนย�ฯ	มารับต�าแหน�งหัวหน�าศูนย�ฯ	
เมื่อป�	พ.ศ.	2560	มีบุคลากรเป�นผู�ช�วยเหลือการ
ปฏิบัติงาน	จ�านวน	4	คน	เป�นข�าราชการ	3	คน
ลูกจ�างเหมาบรกิาร	1	คน	ศูนย�บริหารการทะเบียน
ภาค	 4	 สาขาจังหวัดบึงกาฬ	 มีภารกิจในการ

สนับสนุน	ให�ค�าปรึกษา	แนะน�า	และแก�ไขป�ญหาให�แก�ส�านักทะเบียนในความรับผิดชอบ	จ�านวน	20	แห�ง
โดยแยกเป�นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	8	แห�ง	ส�านักทะเบียนท�องถิ่น	12	แห�ง	โดยให�การสนับสนุนการท�างาน
ของส�านักทะเบียนเพื่อให�ส�านักทะเบียนได�บริการประชาชนให�ส�าเร็จลุล�วงไปด�วยดี	และประชาชนได�รับ
ความพึงพอใจสูงสุด	 นอกจากภารกิจในการสนับสนุนการท�างานของส�านักทะเบียนในความรับผิดชอบ
แล�ว	ยังมีภารกิจในการให�บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให�กับผู�ป�วยติดเตียง	คนชรา	และผู�พิการ
ที่ไม�สามารถเคลื่อนย�ายได�	ซ่ึงร�วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอในการออกให�บริการ	ป�ญหาในการออกไปให�
บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให�กับผู�ป�วยติดเตียง	คนชรา	และผู�พิการ	ที่ไม�สามารถเคลื่อนย�ายได�
คือการอับสัญญาณของเครือข�ายโทรศัพท�เนื่องจากส�วนใหญ�แล�วจังหวัดบึงกาฬ	 เป�นพื้นที่ป�าสวนยาง
จ�านวนมากท�าให�บางพื้นที่ไม�มีสัญญาณโทรศัพท�จึงก�อให�เกิดป�ญหาในการท�างานเป�นอย�างมาก
อีกภารกิจหนึ่งที่ได�รับมอบหมายในการสนับสนุนเป�นประจ�าคือ	การให�บริการออกหน�วยอ�าเภอเคลื่อนที่	
โครงการอ�าเภอยิ้ม	คลินิกเกษตร	โครงการยุติธรรมอ�าเภอ	และโครงการจิตอาสา	ซ่ึงเป�นการขอรับการ
สนับสนุนจากหน�วยงานราชการภายนอกและได�รับค�าชมเชยจากหน�วยงานภายนอกเป�นประจ�า	 เช�น	
คลินิกเกษตร	 การลงทะเบียนเกษตรกร	 เป�นต�น	 ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค	 4	 สาขาจังหวัดบึงกาฬ
จึงให�ความส�าคัญและให�การสนับสนุนความร�วมมือกับส�านักทะเบียนอ�าเภอทุกครั้งที่มีการร�องขอมา
เมื่อมีการออกโครงการต�าง	ๆ																																		

วิสัยทัศน์
“การกระท�าและค�าพูด คือสิ่งที่ท�าให้เกิดความเชื่อถือ

จากคนภายนอกได้เป็นอย�างดี”



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�าน	ป�จจุบันมีนายชินกร	แก�นคง	นายอ�าเภอภูผาม�าน	เป�นนายทะเบียนอ�าเภอ	และนายพงศธร	
พันธุ�ชัยภูมิ	ปลัดอ�าเภองานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	เป�นผู�รับผิดชอบ
 อ�าเภอภูผาม�านต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก�น	ซ่ึงห�างจากจังหวัดขอนแก�น	109	กิโลเมตร	เดิมเป�นเขตการปกครอง
ขึ้นกับอ�าเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก�น	 ได�รับการประกาศจัดตั้งเป�นกิ่งอ�าเภอภูผาม�านเมื่อ	 พ.ศ.	 2524	 เริ่มบริการประชาชน
เป�นคร้ังแรกเม่ือวันท่ี	1	กันยายน	พ.ศ.2524	ท�าพิธีเป�ดท่ีว�าการก่ิงอ�าเภอเป�นทางการ	เม่ือวันท่ี	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2524	ต�อมาได�ยกฐานะ
เป�นอ�าเภอภูผาม�าน	เมื่อวันท่ี	11	เมษายน	พ.ศ.	2537	โดยมีค�าขวัญของอ�าเภอ	คือ	“ภูผาม�าน อุทยานขุนเขา ฝูงค้างคาวนับล้าน
แลละลานถั่วเหลือง ลือเลื่องเครื่องดื่มสมุนไพร ตรุษไทเทศกาล”	อ�าเภอภูผาม�านประกอบด�วย	5	ต�าบล	42	หมู�บ�าน	และ	6	องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น	 มีประชากร	 23,256	 คน	 การให�บริการประชาชนด�านทะเบียน	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�านให�บริการ
ทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 โดยจะให�บริการประชาชนทุกคนที่มาขอรับบริการไม�ว�าจะมาจากอ�าเภอหรือจังหวัดอื่นๆ	
เนื่องจากอ�าเภอภูผาม�านมีเขตติดต�อกับอ�าเภอชุมแพ	อ�าเภอภูกระดึง	อ�าเภอคอนสาร	อ�าเภอน�้าหนาว	การให�บริการงานทะเบียน	
นายอ�าเภอจะเน�นให�ความส�าคัญในการมีจิตส�านึกในการให�บริการ	 เมื่อมีป�ญหาผู�ให�บริการจะต�องอธิบายให�เข�าใจ	 โดยยึดหลัก
ความถูกต�อง	รวดเร็ว	โปร�งใส	เอกสารถูกต�อง	ประชาชนพึงพอใจ	โดยในแต�ละวันจะมีประชาชนมาขอรับบริการประมาณ	20	ราย	
การให�บริการไม�มีพักเที่ยงกลางวัน	 เพื่อให�มีเจ�าหน�าที่คอยบริการประชาชนได�ตลอดเวลาโดยการผลัดเปลี่ยนกันในระหว�างช�วง
เวลาพักเที่ยงกลางวัน	บุคลากรฝ�ายทะเบียนและบัตร	มีจ�านวน	3	คน	ประกอบด�วย	ปลัดอ�าเภอ	1	คน	เจ�าหน�าที่ปกครอง	2	คน	

ทีมงานให�บริการประชาชนด�านทะเบยีนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�าน จังหวัดขอนแก�น



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

	 แผนเชิงรุกในการให�บริการประชาชน	กรณีท�าบัตรให�กับผู�ป�วยติดเตียง	คนชรา
และผู�พิการที่ไม�สามารถเคลื่อนย�ายได�	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�านได�ขอให�ก�านัน/
ผู�ใหญ�บ�าน	 ออกส�ารวจประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประสานศูนย�บริหาร
การทะเบียนภาค	4	สาขาจังหวัดขอนแก�น	ในการร�วมออกท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
ให�กับผู �ป�วยติดเตียง	 ฯ	 ซ่ึงล�าสุด	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�านได�จัดท�าบัตรให�
นางไพ	 เดียภูเขียว	 อายุ	 105	 ป�	 ส�าหรับป�ญหาของผู�ที่มารับบริการงานทะเบียน	 เช�น	
ประชาชนขาดความเข�าใจในขั้นตอนการขอรับบริการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข�อง	
ไม�รักษาสิทธิและหน�าที่ตนเอง	 เช�น	 ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนหายบ�อยๆ	 ดังนั้น
เจ�าหน�าที่ผู �ให�บริการจึงต�องท�าความเข�าใจและชี้แจงวิธีการ	 ขั้นตอนต�าง	 ๆ	 ให�กับ
ประชาชนทราบ	จุดเด�นของส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�านคือการเอาใจใส�ต�อประชาชน	

การลดส�าเนาเอกสารตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนั้น	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอ
ภูผาม�าน	 สามารถสืบค�นหาได�ในระบบฐานข�อมูลกลางเม่ือประชาชนต�องการส�าเนา
เอกสาร	 การจัดล�าดับความส�าคัญในการแก�ป�ญหาคนที่ไม�มีสถานะทางทะเบียนของ
ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�านได�มีการประชาสัมพันธ�ให�กลุ�มบุคคลดังกล�าวมายื่นค�าร�อง
เพื่อที่จะได�ตรวจสอบและพิจารณาด�าเนินการแก�ไขป�ญหาต�างๆ	ให�อย�างถูกต�อง	ที่ผ�านมา
ส�านักทะเบียนอ�าเภอภูผาม�านได�มีการส�ารวจและนายทะเบียนได�พิจารณาเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ�าน	(ท.ร.13)	ไปแล�วจ�านวน	11	ราย	กลุ�มคนที่ไม�มีสถานะทางทะเบียนที่ต�อง
พิสูจน�และตรวจดีเอ็นเอ	ที่ผ�านมาทางส�านักทะเบียนได�ส�งไปตรวจพิสูจน�สารพันธุกรรม	
จ�านวน	 5	 ราย	 ตามโครงการส�งเสริมสิทธิบุคคลไร�สถานะและตกหล�นให�มีสิทธิเข�าถึง
บริการภาครัฐของส�านักงานคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ	
	 นายอ�าเภอภูผาม�าน	มีนโยบายเน�นการให�บริการประชาชนโดยเฉพาะ	ผู�ท่ีไม�มี
สถานะทางทะเบียนหรือตกส�ารวจทางทะเบียน	จากการส�ารวจพบว�ายังประชาชน	ที่ไม�มี
ชื่อในทะเบียนหรือไม�มีสัญชาติไทย	จ�านวน	1	ราย	คือนายจิตร	ศรีส�าราญ	อยู�เลขที	่11	
หมู�	5	ต�าบลภูผาม�าน	อ�าเภอภูผาม�าน	จังหวัดขอนแก�น	ซ่ึงนายอ�าเภอ	ได�ด�าเนินการให�
ความช�วยเหลือพิจารณาอนุมัติให�เพิ่มชื่อและก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	
เข�าในทะเบียนบ�านเรียบร�อยแล�ว	 ด�านการส�งเสริมการท�องเที่ยวของอ�าเภอภูผาม�าน	
นายอ�าเภอได�ให�ความส�าคัญกับการท�องเที่ยวเพราะถือว�าเป�นอีกช�องทางหนึ่งในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีรายได�เพิ่มและมีชีวิตที่ดีขึ้น	 และได�เน�น
การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การท�องเที่ยวเชิงเกษตรเป�นหลัก

นายพงศธร  พันธุ์ชัยภูมิ
ปลัดอ�าเภอ

ให�ความช�วยเหลือในการให�บริการ
นางไพ  เดียภูเขียว อายุ 105 ป� ถ�้าค�างคาว สถานที่ท�องเที่ยว อ�าเภอภูผาม�าน จังหวัดขอนแก�น



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง



โดย.ส�วนการทะเบียนทั่วไป

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

1. กรณีบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตร	 แต�เด็กและมารดา	
เด็กไม�ได�มาให�ความยินยอมต�อหน�านายทะเบียน	 ให�นาย
ทะเบียนแจ�งเด็กและมารดา	 กรณีเด็กและมารดาไม�ได�อยู�ใน
ประเทศไทยจะต�องแสดงความยินยอม	ให�นายทะเบียนทราบ
ภายในกี่วัน	นับแต�วันที่ได�รับแจ�งจากนายทะเบียน
	 ก.	30	วัน
	 ข.	45	วัน
	 ค.	60	วัน
	 ง.	90	วัน
	 จ.	180	วัน
2. กรณีตามข�อ	1	หากเด็กหรือมารดาเด็กอยู�ในประเทศไทย
จะต�องแจ�งความยินยอมให�นายทะเบียนทราบภายในกี่วัน
	 ก.	30	วัน
	 ข.	60	วัน
	 ค.	90	วัน
		 ง.	120	วัน
	 จ.	180	วัน
3. กรณีที่บิดาได�จดทะเบียนรับรองบุตรแล�วจะมีผลเป�น
อย�างไร
	 ก.	เมื่อจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรแล�วจะถอนมิได�
	 ข.	จดทะเบียนแล�วสามารถเพิกถอนเมื่อใดก็ได�
	 ค.	จดทะเบียนแล�วสามารถเพิกถอนได�ภายใน	1	ป�
	 ง.	จดทะเบียนแล�วสามารถเพิกถอนได�ภายใน	5	ป�

4. บุตรเกิดระหว�างสมรสซึ่งศาลพิพากษาให�เพิกถอน
ภายหลัง	มีผลเป�นอย�างไร
	 ก.	เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมาย
	 ข.	เป�นบุตรไม�ชอบด�วยกฎหมาย
	 ค.	เป�นบุตรของมารดาฝ�ายเดียว
	 ง.	เป�นบุตรของบิดาฝ�ายเดียว
	 จ.	ไม�มีข�อใดถูก
5. ผู�ที่จะรับบุตรบุญธรรมจะต�องมีอายุเท�าใด
	 ก.	ไม�ต�่ากว�า	25	ป�บริบูรณ�
	 ข.	ไม�ต�่ากว�า	30	ป�
	 ค.	ไม�ต�่ากว�า	35	ป�	
	 ง.	ไม�ต�่ากว�า	40	ป�	
	 จ.	ไม�ต�่ากว�า	45	ป�	
6. ผู�ที่จะรับบุคคลอื่นเป�นบุตรบุญธรรม	ต�องมีอายุมากกว�า
ผู�ที่เป�นบุตรบุญธรรมอย�างน�อยกี่ป�
	 ก.	10	ป�
	 ข.	15	ป�
	 ค.	20	ป�
	 ง.	25	ป�
	 จ.	30	ป�

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ 



เฉลยค�าตอบคอลัมน�ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนและบัตรฯ	(หน�าที	่13)	/ข�อ	1	จ.	/ข�อ	2	ข.	/ข�อ	3	ก.	/ข�อ	4	ก.	/ข�อ	5	ก.	/ข�อ	6	ข.

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

	 ถาม	 กรณีหมู�บ�านเดียวกันต�าบลเดียวกัน	 แต�ในหมู�บ�านมี	 2	 เขต	 คือ	 เขตเทศบาล	 และองค�การบริหาร
ส�วนต�าบล	บ�านเลขที่ซ�้ากันอีกทั้งที่อยู�หมู�บ�านเดียวกัน	อย�างนี้จะแก�ไขอย�างไร	เวลาส�งไปรษณีย�จะท�าอย�างไร

 ตอบ	 1.	 กรณีในส�านักทะเบียนเดียวกันมีบ�านเลขที่ซ�้ากันให�นายทะเบียนก�าหนดบ�านเลขที่ใหม�	 โดยให�
นายทะเบียนตรวจสอบข�อเท็จจริงว�าบ�านหลังใดได�บ�านเลขที่นั้นมาก�อน	ให�บ�านหลังที่มาก�อนเป�นบ�านเลขที่ที่ถูกต�อง	และ
ให�ก�าหนดบ�านเลขที่ใหม�ให�แก�หลังที่ซ�้า	และแจ�งเจ�าบ�านให�น�าส�าเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านมาแก�ไข	ให�ถูกต�องตรงกัน	
	2.	กรณีบ�านอยู�หมู�บ�านเดียวกัน	ต�าบลเดียวกัน	แต�ต�างส�านักทะเบียน	ให�นายทะเบียนอ�าเภอ	และนายทะเบียนท�องถิ่น
ประสานแนวทางการด�าเนินงานในการก�าหนดเลขที่บ�านไม�ให�ซ�้ากัน	 ส�วนบ�านเลขที่ที่ซ�้ากันนั้น	 ให�นายทะเบียนอ�าเภอ
และนายทะเบียนท�องถิ่นแจ�งให�เจ�าบ�านมาด�าเนินการแก�ไขรายการในทะเบียนบ�านโดยเพิ่ม	(ในเขตเทศบาลหรือนอกเขต
เทศบาล)	และชื่อ	ตรอก	ซอย	ถนน	(ถ�ามี)	เป�นต�น

	 ถาม สามีเป�นคนเยอรมัน	ป�จจุบันอายุ	53	ป�	แต�เกิดท่ีประเทศไทย	พ.ศ.	2508	มีใบเกิดไทย	และพาสปอร�ตไทย
ระบุสัญชาติไทย	และได�ย�ายถิ่นฐานตามบิดา	มารดา	 ต้ังแต�อายุ	 3	ป�	 อยากทราบว�ายังมีข�อมูลอยู�ที่ไทยหรือไม�	 เพราะ
ต�องการจะยื่นขอสัญชาติไทยเหมือนเดิม

 ตอบ	 ประเด็นที่ยังมีข�อมูลอยู�ในไทยหรือไม�	ตรวจสอบกับส�านักทะเบียนที่ออกสูติบัตร	เพื่อขอดูว�า	ในขณะนั้น
ได�เพิ่มชื่อเข�าที่บ�านเลขที่ใด	และได�รับการก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชนหรือไม�	ป�จจุบันมีรายการสถานะบุคคลอย�างไร	
หากข�อเท็จจริงปรากฏว�าบุคคลดังกล�าวเกิดป�	พ.ศ.2508	เกิดในราชอาณาจักรไทยมีบิดาและมารดาเป�นคนต�างด�าว	ที่มา
อาศัยอยู�ในประเทศไทยเป�นการชั่วคราว	(มีหนังสือเดินทาง)	หรือเข�ามาโดยไม�ได�รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง
บุคคลดังกล�าวย�อมได�สัญชาติไทย	 ตาม	 พ.ร.บ.สัญชาติ	 พ.ศ.	 2508	 แต�ต�อมาได�ถูกถอนสัญชาติไทย	 ตามประกาศ
คณะปฏิวัติ	ฉบับที่	337	ซ่ึงมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่	14	ธันวาคม	2515	ถ�าต�องการขอมีสัญชาติไทยจะต�องมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก�าหนด	คือ	มีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประตัว	13	หลัก	มีหลักฐานการเกิด
อาศัยในประเทศไทยติดต�อกัน	 และมีความประพฤติดี	 โดยให�ยื่นค�าร�องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ�าน
ตามมาตรา	23	แห�ง	พ.ร.บ.	สัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง 

	 ถาม 
ป�จจุบันเด็กอายุ	 6	 ป�	 สามารถเขียนหนังสือได�	 พูดได�สามารถไปจดทะเบียนรับรองบุตรได�เลยหรือไม�	 หรือต�องตรวจ
ดีเอ็นเอ	หรือไม�คะ	

 ตอบ	 กรณีบิดาต�องการจดทะเบียนรับรองบุตร	 โดยบุตร	อาย	ุ6	ป�	 สามารถเขียนหนังสือ	พูดสื่อสารได�นั้น	
นายทะเบียนต�องพิจารณาถึงความสามารถของเด็กในการสื่อความหมายให�เข�าใจตรงกันระหว�างนายทะเบียนกับเด็ก	
และต�องได�รับความยินยอมจากมารดาเด็กด�วย	 ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�	 มาตรา	 1548	 กรณีการใช�ผล
การตรวจสารพันธุกรรมหรือ	DNA	ไปยื่นด�าเนินการขอจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น	เป�นเพียงแนวทางปฏิบัติในการตรวจ
พิสูจน�ความสัมพันธ�เป�นบิดาและบุตรกันกรณีที่เด็กไม�สามารถสื่อสารให�นายทะเบียนเข�าใจได�	แต�เด็กและมารดาต�องไป
แสดงความยินยอมต�อนายทะเบียนตามกฎหมาย

	 ถาม	 กรณีที่ชายหญิงอยู�กันฉันท�สามีภรรยามาเกินกว�า	5	ป�	ต�างฝ�ายต�างมีทรัพย�สิน	และขณะอยู�กันฉันท�สามี
ภรรยา	ได�ร�วมกันสร�างทรัพย�สินเพิ่มขึ้นอีก	ต�อมามีความประสงค�จะจดทะเบียนสมรสกัน	จึงอยากสอบถามว�าทรัพย�สิน
ดังกล�าวควรจะบันทึกอย�างไรเกี่ยวกับทรัพย�สิน	เพื่อที่จะระบุว�าทรัพย�สินใดเป�นสินสมรสในวันที่จดทะเบียนสมรส

 ตอบ กรณีชายหญิงที่มีกรรมสิทธิ์รวม	และต�องการท�าสัญญาก�อนสมรสในวันจดทะเบียนสมรส	ควรด�าเนินการ
ตกลงกันเกี่ยวกับทรัพย�สินร�วมกันให�เรียบร�อยก�อน	 แล�วจึงน�ามาจดหรือบันทึกในสัญญาก�อนสมรส	 ในวันจดทะเบียน
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�	มาตรา	1466

	 ถาม	 ผมและภรรยาไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน	มีบุตรด�วยกัน	1	คน	พอบุตรอายุได�	3	 เดือน	ผมกับภรรยา
แยกทางกันโดยที่บุตรอยู�กับผม	ผมเป�นฝ�ายเลี้ยงดูบุตรมาตลอดจนขณะนี้บุตรอายุได�	2	ป�	6	เดือน	แม�เด็กจะมาเอาบุตรไป
ผมไม�ให�เพราะตั้งแต�แยกทางกันผมเป�นฝ�ายเลี้ยงดูบุตรมาตลอด	 แต�ตามกฎหมายบิดามารดาไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน	
มารดาจะมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียว	กรณีของผมนี้ผมอยากทราบว�าผมจะต�องท�าอย�างไรให�บุตรของผมเป�นบุตรตามกฎหมาย
อย�างถูกต�อง	และอ�านาจการเลี้ยงดูบุตรอยู�กับผมแต�เพียงผู�เดียว

 ตอบ	 การเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของบิดา	ม	ี3	กรณี	ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�	มาตรา	1547
กล�าวคือ	 บิดามารดาสมรสกันภายหลัง	 หรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตร	 หรือศาลพิพากษาให�เป�นบุตร	 การเป�นบุตร
ชอบด�วยกฎหมายดังกล�าว	 มีผลนับแต�วันที่เด็กเกิดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�	 มาตรา	 1557	 และ
ทั้งบิดาและมารดามีอ�านาจปกครองบุตร	ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา	1566	หากบิดามีความประสงค�
จะมีอ�านาจปกครองบุตรแต�เพียงผู�เดียว	ต�องร�องขอต�อศาลตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา	1566	(5)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย�	บุญญะโสภัต,	นิวัฒน�	รุ�งสาคร,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ�อ,	วิเชียร	ชิดชนกนารถ,	ศักดิ์ฤทธิ	์สลักค�า	บรรณาธิการอ�านวยการ 

พิมพ�ที่ :	โรงพิมพ�อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง



ผูที่มาลงทะเบียนใหม

ชาย
วันที่

1 กรกฎาคม
2562

13 กรกฎาคม
2562

15 - 31 กรกฎาคม
2562

ลำดับที่

1

2

3

ที่ตั้งศูนยฯ

112 237
โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) แขวงกระทุมราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (หลักสูตรเยาวชนสัมพันธ)

หญิง รวม

125

212 487
หาง Show DC แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร (หลักสูตรเยาวชนสัมพันธ)

275

81,858 171,292
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (รับสมัครที่อำเภอเมือง
76 แหง และกรุงเทพมหานคร 50 เขต)

89,434

82,182รวม 172,01689,834
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