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

ฉบับเดือน กันยายน 2562

 ย้อนหลังจากวันนี้ (30 กันยายน 2562) ไปจนถึงปี พ.ศ. 2525 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ “โครงการจัดท�า
เลขประจ�าตัวประชาชน” คร้ังน้ัน นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธิบดกีรมการปกครอง คือหน่ึงในทีมงานผูริเร่ิมบุกเบิก
การน�าเอาเทคโนโลยีคอมพวิเตอรเขามาชวยในการจดัเก็บและประมวลผลขอมูลการทะเบียน ซึง่ถอืวาเป็นจุดก�าเนดิ
ของการพฒันางานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนทีเ่ปล่ียนจากการจัดเก็บข้อมลูด้วยมอืในรปูของกระดาษมาเป็น
การใช้อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ในรูปของข้อมูลดิจิทัล 
 โครงการจัดท�าเลขประจ�าตัวประชาชนด้วยเลข 13 หลัก มีหลักการเก่ียวกับการจัดท�าคลังข้อมูลเก่ียวกับ
งานทะเบียนท่ีอยูในความรบัผิดชอบของกรมการปกครอง เรยีกวา“ฐานขอมูลทะเบียนกลาง” (Central Registration
Database) ไว้ที่ส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจัดตั้งระบบมาตรฐานกลางในการ
ให้เลขประจ�าตัวประชาชนทั่วประเทศ ประชาชนแตละคนจะมี “ดัชนีประจ�าตัว” คือ เลขประจ�าตัวประชาชนเพียง
เลขเดยีวตัง้แตเกดิจนตายส�าหรบัการอ้างอิงและพสิจูน์ตวับคุคล ประกอบทัง้ใช้ในการตดิตอกบัราชการและธุรกจิตางๆ 
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้หนวยงานของรัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางรวมกัน 
 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ เริ่มรับราชการในต�าแหนงปลัดอ�าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) สังกัดกองทะเบียน 
กรมการปกครอง ขณะนั้นส�านักงานตั้งอยูที่วังไชยา นางเล้ิง เขตป้อมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เป็นคนหนุมวัย 23 ปี
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มหีวัคิดก้าวหน้า และมองการณ์ไกล ทานได้สมคัรเข้ารวมโครงการพฒันา
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนางานทะเบียนตามหลักการของ
โครงการจัดท�าเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งน�าทีมโดย ดร. สุรชัย ศรีสารคาม ผู้เป็นทั้งรุนพี่ เป็นผู้บังคับบัญชา
และเป็นต้นแบบของการท�างานที่ทานยึดถือด้วยความรัก เคารพและศรัทธาเช่ือมั่นเสมอมา การเข้าโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองนับวาเป็นก้าวแรกที่น�าทานเข้าสูการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการทะเบียนของประเทศไทย 

จากปี 2525 เป็นตนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากวา 37 ปี
 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ได้บมเพาะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จากข้าราชการหนุมคนหนึ่ง ก้าวขึ้นสู
ต�าแหนงผู้บริหารระดับสูงในสายงานทะเบียนของกรมการปกครอง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ท้าทายการเปล่ียนแปลง และด้วย
นวัตกรรมระดับชั้นน�าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ ความคิดและผลงาน “การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ” ทีไ่ด้วางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นรากฐานการพฒันางานทะเบียนของประเทศไทยให้ก้าวหน้า 
มั่นคง ยั่งยืน อยางไมมีอะไรที่จะมาหยุดยั้งความเพียรและความตั้งใจของทานได้

ทุกสิ่งที่ทานได้สร้างสรรค์และพัฒนาก�าลังถูกสงตอไปในมือคนรุนใหม
ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจ�าอันงดงามจะอยูในใจของเราชาวทะเบียนตลอดไป.

ดวยความเคารพรัก ศรัทธา และเชื่อมั่น ทานวิเชียร ชิดชนกนารถ.

บทคว าม พิ เ ศษ

37 ปี ที่ไม่เคยหยุดยั้ง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาระบบการทะเบียนของประเทศไทย
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ฉบับเดือน กันยายน 2562

 จากการทีค่ณะรฐัมนตรภีายใต้รฐับาล พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ นายกรฐัมนตรไีด้มีมตเิห็นชอบให้กรมการปกครอง
ด�าเนินโครงการจัดท�าเลขประจ�าตัวประชาชน เมือ่วันท่ี 20 กรกฎาคม 2525 นัน้ ประเทศไทยได้เร่ิมต้นการพัฒนาระบบ
งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนโดยวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง จนถึงวันนี้ เป็นเวลา 37 ปี 2 เดือน แล้ว
 “นายวิเชียร ชิดชนกนารถ” รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนึ่งในทีมผู้ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาระบบการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของประเทศไทย ในครั้งนั้น เริ่มต้น
รับราชการกรมการปกครองในต�าแหนงปลัดอ�าเภอ เป็น 1 ใน 90 คน ที่สมัครเข้ารวมอบรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็น 1 ใน 4 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาเพิ่มเติม System Software ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ทานเป็นผู้ท�าโปรแกรมออกไปถายส�าเนาทะเบียนบ้าน โดยการออกแบบวางโครงสร้าง 
รวบรวมข้อมูลวาแตละอ�าเภอมีเอกสาร มีประชากร มีบ้านจ�านวนเทาใด ค�านวณแล้วจัดระบบเส้นทางให้รถ 6 ล้อ
จ�านวน 4 คัน บรรทกุเครือ่งถายเอกสาร คันละ 8 เครือ่ง ออกไปเก็บข้อมูลจากอ�าเภอทัว่ประเทศ ใช้เวลาจัดเก็บข้อมลู 2 ปี
ทานท�าหน้าที่โปรแกรมเมอร์อยูประมาณ 5-6 ปี แล้วเปลี่ยนไปเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เป็นผู้วิเคราะห์และวางแผน
การเขยีนงานโปรแกรม (System Analyst) กอนจะเติบโตก้าวหน้าตามสายงานบรหิารเป็นผู้อ�านวยการสวนบรหิารและ
พฒันาเทคโนโลยกีารทะเบียน ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารการทะเบียน และก้าวขึน้สูต�าแหนงรองอธิบดีกรมการปกครอง 
ตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 591/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 
  ในโอกาสที่ ทานวิเชียร ชิดชนกนารถ จะครบอายุเกษียณราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 กระผมขอเชิดชู
และขอขอบคุณในคุณูปการด้านการพัฒนางานด้านการทะเบียนและบัตร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลงานของทานนับตั้งแตจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีมากมาย ได้รับการยกยองชื่นชมทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ และมีสวนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ การเลือกตั้ง 
การบรกิารภาครฐัของประเทศ เชน การเชือ่มโยงระบบควรใช้ Linkage Center เพ่ือลดการใช้ส�าเนาเอกสาร การพฒันา
เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ในการท�าธุรกรรมทางการเงินระบบ Prompt Pay ทานเป็นต้นแบบของการท�างาน
ด้วยความขยัน มุงมั่น ทุมเท เสียสละ และประการส�าคัญ ทานยึดมั่นในความสุจริต เที่ยงตรง และเที่ยงธรรม มีเมตตา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ซึ่งพวกเราชาวทะเบียนทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทุกคนภาคภูมิใจ รักและเคารพทาน
ไว้ในจิตใจของพวกเราตลอดไป

นายวนัีส สสุีข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร

นายวนัีส สสุีข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร

บก.
แถลง
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 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 ส�านักบริหารการทะเบียน อาคาร
กรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นายวีนสั สีสุข ผูอ�านวยการส�านกับรหิารการทะเบียน
ให้การต้อนรับและรวมประชุมคณะท�างานศึกษาและ
ประเมินระบบการทะเบียนราษฎรของกลุมประชาชน
ทีเ่ข้าถงึยาก ครัง้ที ่4/2562 เมือ่วันพฤหสับดีที ่15 สิงหาคม 
2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 
ส�านกับริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี



 นางสาวลกัษณา อภริตปัิญญา ผูอ�านวยการ
สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 
พร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนทีเ่พ่ือให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค และชีแ้นะแนวทางปฏบัิติงาน
ให้แกเจ้าหน้าทีส่�านักทะเบยีนในการด�าเนินการรบัค�าขอ
ลงรายการสัญชาติไทยในระบบคอมพวิเตอร์ให้ถกูต้อง
ครบถ้วน ทุกขั้นตอน รวมถึงระบบงานการจัดท�าบัตร
ประจ�าตัวให้กับบุคคลไมมีสัญชาติไทยของกลุมเด็ก
นักเรยีนตามโครงการกลุมบคุคลไร้สญัชาตอ่ืิน ๆ  ทกุกลุม
และระบบงานทะเบียนอ่ืน ๆ  รวมทั้งระบบงานบันทึก
การรายงานผลเด็กนักเรียนท่ีมีเลขประจ�าตัวขึ้นต้น
ด้วยตัวอกัษร (G) ในพ้ืนท่ีจังหวดัสงขลา จังหวดัปัตตานี
และจังหวัดยะลา ตามโครงการก�าหนดสถานะและให้
สัญชาติไทยตามกฎหมายแกเด็กนกัเรยีนไร้สัญชาติใน
ประเทศไทย ระหวางวันที่ 1 - 7 กันยายน 2562
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 นายวนัีส สสีขุ ผูอ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน 

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ แนวทางปฏิบัติ ในการให้บริการ
งานทะเบียนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสวนทะเบียนราษฎร
ได้ด�าเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน รุนที่ 5 โดยบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย และระเบยีบปฏิบตัทิีเ่ก่ียวข้องกับงานในความรบัผดิชอบ
ของส�านกัทะเบยีนท้องถิน่ให้กับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบัิติงานทะเบียน
ของส�านักทะเบียนท้องถ่ิน ระหวางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน กันยายน 2562

เ ร่ืองเล ่าจากชนเผ ่า “อาข ่า”

บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ต�าบลนาแก อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง
บทน�า
 THE ONE ขอน�าทานผู้อานมารับทราบเรื่องเลาจากชนเผา น�าเสนอ 2 ตอน ตอนแรก ชื่อ“ถึงตางด้าวตางเผา 
เราคือไทย” หมายถึง ผู้ที่เป็นบุตรของบุคคลตางด้าว บุตรบุคคลไมมีสัญชาติ หรือบุตรของชาวเขา ชนกลุมน้อยที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทย ยอมมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด” ตอนที่ 2 ชื่อ “เกิดในไทย สายเลือดไทย ไทยแนแท้
ไมแปรผัน” ส่ือความหมายถงึ เมือ่บุคคลได้พสูิจน์ด้วยหลักฐานแล้ววาเกิดในราชอาณาจักร หรอืพสูิจน์ความสัมพนัธ์ทาง
สายเลือดวามีพอหรือแมเป็นบุคคลสัญชาติไทย ยอมเป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งการได้มาของสัญชาติเป็นไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายที่ก�าหนดสถานะบุคคลและการพิจารณาลงรายการสัญชาติในทะเบียนบ้านที่
ก�าหนดไว้แตกตางกันแตละเง่ือนไขของสถานะบุคคล 
 กรณีศึกษาการพิจารณาอนุมัติให้สัญชาติไทย แกพี่น้องชนเผา หรือชนกลุมน้อยท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย
จะถูกน�าเสนอในรูปแบบเรื่องเลาจากชนเผาทั้งเป็นวีดิโอเผยแพรชอง DOPA CHANNEL ของกรมการปกครอง และ
คัดลงเป็นตอนในวารสาร THE ONE ของส�านักบริหารการทะเบียน ตอนแรกที่น�าเสนอนี้เป็นเรื่องเลาจากชนเผาอาขา 
หรืออีก้อ บ้านแมฮาง หมูที่ 4 ต�าบลนาแก อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง เรื่องราวของนายอาทู อาจอ ซึ่งได้สัญชาติไทย
ตามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง วาด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แกบุคคลพื้นที่สูง
พ.ศ. 2543 รายที่สอง นายอาลุม อาจอ ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 1 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 บุคคลดังตอไปนี้ยอมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย 
ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง
 2 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7บุคคลดังตอไปนี้ยอมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดา
เป็นผู้มีสัญชาติไทย ไมวาเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
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ฉบับเดือน กันยายน 2562

 อาทู อาจอ ปัจจุบันอายุ 49 ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ท่ีบ้านแสนใจ หมูท่ี 4 ต�าบลแมสลองใน อ�าเภอแมฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย บิดา-มารดา สัญชาติอาขา ไมมีเอกสารราชการ ไมมีเลขประจ�าตัวประชาชน อาทูมีพี่น้องรวมบิดา -
มารดา นับรวมตนเองด้วย 3 คน เขาเป็นบุตรคนกลาง
 อาทู อายุได้ 2 ขวบ บิดา-มารดาได้พาครอบครัวย้ายไปอยูอ�าเภอเมืองเชียงราย เมื่ออายุประมาณ 11 ปี พี่สาว
แตงงาน เขาได้ย้ายจากจังหวัดเชียงรายมาจังหวัดล�าปางพร้อมกับครอบครัวของพี่สาว (ซึ่งเป็นพอและแมของอาลุม)
โดยรับจ้างปลูกป่าให้กับหนวยต้นน�้า กรมป่าไม้ ที่บ้านแมฮาง ต�าบลนาแก อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง และตั้งถิ่นฐานอยู
จนกระทั่งปัจจุบัน อาทูมีภรรยา 1 คน และมีบุตรด้วยกัน 4 คน
 ตามบันทึกของที่ท�าการปกครองอ�าเภองาว อาทู อาจอ ได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลพื้นที่สูง
ไว้เมือ่วันที ่18 กันยายน 2534 ตอมาได้ยืน่ค�าร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบส�านกัทะเบียนกลางวาด้วย
การพจิารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แกบุคคลบนพืน้ทีสู่ง พ.ศ. 2543 เมือ่วันที ่12 มกราคม 2553 

ตอน 1 ถึงต่างด้าวต่างเผ่าเราคือไทย
 อาขา เป็นชื่อที่ชนเผานี้ใช้เรียกตนเอง คนไทยมักเรียกพวก
เขาวา “อีก้อ” ชนเผาอาขา มลัีกษณะพเิศษ คือต้องการให้มกีารสืบทอด
ที่ตอเนื่องโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ที่มีตอบรรพบุรุษของตน
เรื่องความเป็นอยู อาหารการกิน สุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพตางๆ
ของชาวเขาเผาอาขาจะฝากไว้กับบรรพบรุษุท้ังส้ิน มกีารศึกษาความเป็นมา
ของบรรพบุรุษที่เป็นชายทุกคน ต้ังแตคนปัจจุบันจนถึงคนที่เป็นต้น
ตระกูล มีความเชื่อและปฏิบัติตนตามลัทธิความเชื่ออยางเครงครัด 

...โปรดติดตาม “เรื่องเล่าจากชนเผ่า” ตอนต่อไปในฉบับหน้า

 ผู ้สัมภาษณ์และเขียนบทความ นางอภัสรา พิทักษ์วงศ์
เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ กลุมงานมาตรฐานและระเบียบ
การทะเบียนราษฎร สวนการทะเบียนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งานทะเบียน ส�านักบริหารการทะเบียน
ผู้รวมให้ข้อมลู นายนพพร สูศิรริตัน์ ปลัดอ�าเภอ (เจ้าพนกังานปกครอง
ช�านาญการ) หวัหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ทีท่�าการปกครองอ�าเภองาว
และนายอรุณ เยละ ผู้ใหญบ้าน บ้านแมฮาง หมูที ่4 ต�าบลนาแก อ�าเภองาว
จังหวัดล�าปาง บันทึกข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่บ้านเลขที่ 5/ส
ของนายอาลุม อาจอ

 3 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าปาง เขต 1 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, “เอกสาร
ประกอบการเรียนสาระท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง”, หน้า 25.
 4 ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางวาด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรให้แกบคุคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ. 2543 
  ข้อ 4 ระเบยีบน้ีให้ใช้บงัคบัเฉพาะในเขตท้องทีจั่งหวัดดงัตอไปน้ี คอื 1) จังหวัดกาญจนบรุ ี2) ก�าแพงเพชร 3) เชียงราย 4) เชียงใหม 
5) ตาก 6) นาน 7) ประจวบคีรีขันธ์ 8) พะเยา 9) พิษณุโลก 10) เพชรบุรี 11) เพชรบูรณ์ 12) แพร 13) แมฮองสอน 14) ราชบุรี 15) เลย 
16) ล�าปาง 17) ล�าพูน 18) สุโขทัย 19) สุพรรณบุรี 20) อุทัยธานี และจังหวัดที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางก�าหนดเพิ่มเติมภายหลัง
 ข้อ 6 ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอยางอื่น 
   “ชาวไทยภูเขา” หมายความวา กลุมชาตพัินธ์ุดัง้เดมิท่ีอาศัยท�ากนิหรือบรรพชนอาศัยท�ากนิอยูบนพ้ืนท่ีสูงในราชอาณาจักร ซึง่
มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษา และการด�าเนินชีวิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วย 9 ชาติพันธ์ุหลักคือ ...(4) อาขา หรือ
ซึ่งอาจเรียกวา อีก้อ...

อาทู อาจอ
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 กรมการปกครอง ได้รับข้อหารือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล ในการ
ฝึกอบรม สัมมนา การหารือ และการตรวจนิเทศงานในพื้นที่ เกี่ยวกับประเด็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ อนุญาต และลงนามใน
เอกสารทะเบียนในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และ นายทะเบียนท้องที่
ตามพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 ความวา หากผู้ลงนามไมใชนายอ�าเภอซึ่งกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเป็น
นายทะเบียนและนายทะเบียนท้องที่ แล้วแตกรณี ผู้ที่มีอ�านาจลงนามแทนจะต้องระบุที่มาของอ�านาจในฐานะเป็น
นายทะเบียนหรอืนายทะเบียนท้องทีอ่ยางไร ระหวางผู้รกัษาราชการแทนนายอ�าเภอ หรอืผู้ปฏบัิติราชการแทนนายอ�าเภอ 
เนือ่งจากเจ้าหน้าทีม่คีวามสับสนในการปฏบัิติคอนข้างมาก และอาจเส่ียงตอการปฏบัิติหน้าทีโ่ดยไมมอี�านาจและหน้าที่
ตามกฎหมาย จึงขอให้กรมการปกครองแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏบัิติหน้าทีข่องปลัดอ�าเภอ ซึง่ต้องรบัผิดชอบเรือ่ง
ดังกลาวแทนนายอ�าเภอ ให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานบริการประชาชนได้อยางถูกต้อง สะดวก และมีประสิทธิภาพ
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ก�าหนดผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก นายทะเบียน ซึ่ง
กฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในกฎหมายฉบับนี ้ก�าหนดให้นายอ�าเภอเป็นนายทะเบียนประจ�าส�านกั
ทะเบียนอ�าเภอ เว้นแตกรณีนายทะเบียนไมอาจไปจดทะเบียน นอกส�านักทะเบียนได้ ให้ปลัดอ�าเภอเป็นนายทะเบียนไป
จดทะเบียนได้ ส�าหรับพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ก�าหนดผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก นายทะเบียน
ท้องที่ ซึ่งตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1430/2505 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2505 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
แตงต้ังให้นายอ�าเภอเป็นนายทะเบียนท้องที ่ทัง้นี ้ปลัดอ�าเภอไมมคี�าส่ังแตงต้ังให้เป็นนายทะเบียนหรอืนายทะเบียนท้องที่
และไมมีข้อส่ังการให้นายอ�าเภอมอบอ�านาจให้ปลัดอ�าเภอปฏิบัติราชการแทนนายอ�าเภอในเรื่องดังกลาว ดังนั้น
การปฏบัิติงานทะเบียนครอบครวัและทะเบียนชือ่บุคคลของปลัดอ�าเภอทีผ่านมาจึงปฏบัิติหน้าทีแ่ทนนายอ�าเภอในฐานะ
เป็นผู้รกัษาราชการแทนนายอ�าเภอ ซึง่จะต้องปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในพระราชบัญญติัระเบียบบรหิารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 64 กลาวคือการรักษาราชการแทนจะกระท�าได้ตอเมื่อไมมีผู้ด�ารงต�าแหนงนายอ�าเภอหรือ
นายอ�าเภอไมอาจปฏบัิติราชการได้ นอกจากนี ้ผู้ทีจ่ะปฏบัิติหน้าทีใ่นฐานะผู้รกัษาราชการแทนนายอ�าเภอจะต้องมคี�าส่ัง
แตงต้ังและต้องเป็นไปตามล�าดับอาวุโส การปฏิบัติที่ไมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดยอมเทากับเป็นการ
ปฏิบัติโดยไมมอี�านาจและหน้าที ่ซึง่เรือ่งนีม้คี�าพพิากษาศาลฎกีาที ่719/2500 และค�าพพิากษาศาลฎกีาที ่1612/2515 
สรปุวากรณีไมมตัีวนายอ�าเภอหรอืนายอ�าเภอไมได้มาปฏิบัติราชการ ผู้มอีาวุโสตามระเบียบแบบแผนท�างานแทนเรยีกวา
เป็นผู้รกัษาราชการแทน ถ้ามตัีวนายอ�าเภอและนายอ�าเภอมาปฏบัิติราชการอยู แม้จะมงีานมากและนายอ�าเภอได้ส่ังให้
ปลัดอ�าเภอชวยท�าแทนให้งานส�าเรจ็ลุลวงไปโดยรวดเรว็ ปลัดอ�าเภอก็เป็นเพยีงผู้ท�างานแทนนายอ�าเภอไมใชเป็นผู้รักษา
ราชการแทน เมื่อปลัดอ�าเภอไมใชเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอ�าเภอ การกระท�าของปลัดอ�าเภอก็เป็นการกระท�าโดย
ไมมอี�านาจและหน้าที ่อยางไรก็ตาม เพือ่ให้การปฏบัิตงิานทะเบียนครอบครัวตามพระราชบัญญติัจดทะเบียนครอบครวั 
พ.ศ. 2478 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม และทะเบียนชือ่บุคคลตามพระราชบัญญติัชือ่บุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัอยางถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ กรมการปกครองจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏบัิติงาน
ของนายอ�าเภอในฐานะนายทะเบียนและนายทะเบียนท้องที่ โดยให้นายอ�าเภอใช้อ�านาจตามความในมาตรา 38

การปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนครอบครัวและกฎหมายว่าด้วยช่ือบุคคล
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แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
มาตรา 6 และมาตรา 24 แหงพระราชกฤษฎีกาวาด้วยการมอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 มีค�าสั่งมอบอ�านาจให้ปลัดอ�าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนนายอ�าเภอเพื่อท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนตามกฎหมายวาด้วยการจดทะเบียนครอบครัว และเป็น
นายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายวาด้วยชื่อบุคคล ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 7 และมาตรา 8 
แหงพระราชกฤษฎีกาวาด้วยการมอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้มีข้อยกเว้นบางกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องให้นายอ�าเภอ
หรือปลัดอ�าเภอที่รักษาราชการแทนนายอ�าเภอในล�าดับแรกเป็นผู้พิจารณาเพื่อความละเอียด รอบคอบ และป้องกัน
มิให้เกิดความผิดพลาด โดยไมให้นายอ�าเภอมอบอ�านาจให้ปลัดอ�าเภอปฏิบัติราชการแทนนายอ�าเภอ ดังนี้
  1. การจดทะเบียนสมรสระหวางบุคคลสัญชาติไทยกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไมมีสถานะ
ทางทะเบียน เว้นแตคูสมรสทีม่บุีตรด้วยกันและมหีลักฐานการเกิดหรอืสูติบัตรของบุตรทีร่ะบุรายการบิดามารดาตรงกับ
รายการบุคคลของคูสมรส ให้นายอ�าเภอมอบอ�านาจได้
  2.  การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหยาระหวางคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยท่ีเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายวาด้วยคนเข้าเมือง ซ่ึงมีประเด็นต้องพิจารณาคุณสมบัติและเง่ือนไข การจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติวาด้วยการขัดกันของกฎหมาย พุทธศักราช 2481
  3. การจดทะเบียนเปลีย่นชือ่ตัว หรือต้ังชือ่สกุล กรณท่ีีจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของการสะกดค�า
และการใช้พยัญชนะ รวมถึงความหมายของชื่อตัว ชื่อสกุล ซึ่งอาจกอให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย ตอบุคคลอ่ืนหรือ
อาจกอให้เกิดความเข้าใจสับสนในหมูประชาชน
  อนึ่ง การมอบอ�านาจในสวนของผู้อ�านวยการเขต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะมอบอ�านาจให้ผู้ด�ารงต�าแหนงอื่น
นอกจากผู้ชวยผู้อ�านวยการเขต ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยแจ้งให้กรมการปกครองทราบกอนที่จะมีการ
มอบอ�านาจ และก�าหนดเง่ือนไขไมให้มอบอ�านาจตามข้อ 1-3 เชนเดียวกัน

อ้างอิงจากหนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0309.3/ว 19427 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
โดย..ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

นายยุทธชัย สายค�ามี
นายอ�าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 อ�าเภอคอนสวรรค มีนายยุทธชัย สายค�ามี เป็นนายอ�าเภอ ปัจจุบันเป็นนายอ�าเภอ คนที่ 44 อ�าเภอคอนสวรรค์ นับได้วา
เป็นอ�าเภอทีม่ปีระวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานเดิมชือ่ นครกาหลง ตอมามคีนชาวลาวเวียงจันทร์จ�านวนมากได้เดินทางอพยพ
ข้ามฝั่งแมน�้าโขงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยูที่นครกาหลง และได้เปลี่ยนชื่อจากนครกาหลงมาเป็นบ้านคอนสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2449 ได้มี
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากเมอืงเป็นจังหวัดเมืองไชยภมิู และเปล่ียนมาเป็นจังหวัดชัยภมู ิโดยตอมาได้ยกฐานะขึน้เป็นอ�าเภอ
คอนสวรรค์ อ�าเภอคอนสวรรค์แบงเขตปกครองออกเป็น 9 ต�าบล 103 หมูบ้าน องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 10 แหง นายอ�าเภอ
ได้กลาวถึงแนวทางในการให้บริการประชาชนวา เป็นการให้บริการแบบเชิงรุกเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาล การให้
บรกิารงานทะเบียนนัน้เป็นงานทีเ่ป็นหวัใจหลักทีจ่ะดูแลประชาชนต้ังแตเกิดจนตาย การให้บรกิารงานทะเบียนจะปฏบัิติงานต้ังแต
เวลา 08.00 น. โดยนายอ�าเภอจะดูแลทักทายประชาชนที่มาขอรับบริการกอน จากนั้นเวลา 08.30 น. จึงเริ่มเปิดให้บริการโดยจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า ปรึกษา พูดคุย คัดกรอง ตรวจเอกสารในล�าดับแรก เพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุนไว้ใจ เจ้าหน้าที่จะให้
บริการประชาชนเหมือนญาติมิตร มีปัญหาจะคอยชี้แนะและแจ้งให้ประชาชนทราบกอนขอรับบริการ ในแตละวันมีประชาชนมา
ขอรับบริการงานทะเบียนประมาณ 50 ถึง 80 ราย

“บริการสะดวก รวดเร็วหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของประชาชน”
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 ส�านกัทะเบียนอ�าเภอคอนสวรรค์ ปัจจุบันมเีด็กนกัเรยีนทีม่เีลขประจ�าตัวขึน้ต้นด้วยตัวอักษร (G) จ�านวน 3 ราย ทีย่งัรอการ
แก้ไขจ�านวน 2 ราย คือ เด็กหญิงนวพร ฤทธินอก ก�าลังเรียนที่การศึกษาผู้ใหญคอนสวรรค์ และเด็กชายสุรศักดิ์ ประดุงปาน ก�าลัง
เรยีนทีโ่รงเรยีนบ้านห้วยไร สวนคนกลุมนีไ้ด้มกีารจัดท�าทะเบียนในฐานข้อมลูอยูแล้ว และทางส�านกัทะเบียนต้องคอยตรวจสอบอยู
เป็นประจ�า นอกจากการให้บรกิารประชาชนแล้ว ในฐานะนายอ�าเภอต้องคอยติดตามหรอืออกไปเยีย่มประชาชนตามหมูบ้านตางๆ
เป็นประจ�า การรวมท�ากิจกรรมกับประชาชน เชน กิจกรรมจิตอาสาเราท�าความดี ด้วยหัวใจที่ต�าบลศรีส�าราญในการรณรงค์เรื่อง
ของการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก การออกเยี่ยมกลุมผู้บริหารข้าวอินทรีย์ กลุมผู้เล้ียงโคขุน วิสาหกิจชุมชน บ้านหนองขาม 
เป็นต้น นอกจากการให้บริการที่อ�าเภอแล้วนายอ�าเภอยังมีบทบาทเข้าไปสงเสริมประชาชนกลุมตางๆ ให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แกครอบครัว
 ส�านักทะเบียนอ�าเภอคอนสวรรค์ต้ังอยูบริเวณใจกลางของตัวเมืองคอนสวรรค์ประชาชนสามารถติดตอได้งายที่สุด
โดยมีระยะหางของแตละหมูบ้านจากตัวอ�าเภอไมเกิน 20 กิโลเมตร การเดินทางมาติดตอส�านักทะเบียนงาย และสะดวก
ในเรือ่งการให้บรกิารประชาชนกรณีจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง นายอ�าเภอได้มนีโยบายในการให้บรกิาร คือ
กรณีที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่สามารถเคล่ือนย้ายได้ ทางอ�าเภอจะจัดรถเคล่ือนที่ออกไปรับผู้ป่วยมาจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
ให้ที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอทันที

ทีมงานให้บริการประชาชน ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
ส�านักทะเบียนอ�าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
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 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดล�าปาง ปัจจุบันมี นางสาวจุมพิต 
เคลือบคนโท เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ มีบุคลากรเป็นผู้ชวยเหลือการปฏิบัติงาน จ�านวน 4 คน
มภีารกิจ ในการสนบัสนนุและให้ค�าปรกึษา แนะน�า การแก้ปัญหาให้แกส�านกัทะเบียนอ�าเภอ
และส�านักทะเบียนท้องถิ่นในความรับผิดชอบ จ�านวน 37 แหง นางสาวจุมพิต เคลือบคนโท 
ได้กลาวถงึหลักในการท�างานวา “การสร้างรอยยิม้ให้กับหนวยงานและประชาชน เป็นกลไก
ในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย” ในสวนภารกิจหลักคือสนับสนุนการ
ท�างานของส�านักทะเบียนเพื่อให้ส�านักทะเบียนได้บริการประชาชนให้ส�าเร็จลุลวงไปด้วยดี 
และประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากภารกิจในการสนับสนุนการท�างานของ
ส�านกัทะเบียนในความรับผดิชอบแล้ว ยงัมีภารกจิส�าคัญ คือ การให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตวั
ประชาชนให้กับผูป่้วยติดเตียง คนชรา และผูพิ้การทีไ่มสามารถเคลือ่นย้ายได้ ปัญหาท่ีพบบอย
ในการออกไปให้บริการผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไมสามารถเคล่ือนย้ายได ้ คือ
การอับสัญญาณของเครือขายโทรศัพท์เนื่องจากสวนใหญแล้วจังหวัดล�าปางเป็นพื้นที่ภูเขา
สูงชัน อีกภารกิจหนึ่งที่ได้รับมอบหมายในการให้การสนับสนุนเป็นประจ�ากับหนวยงานอ่ืน
คือ การให้บรกิารออกหนวยอ�าเภอเคล่ือนที ่โครงการอ�าเภอยิม้และโครงการจิตอาสา เป็นต้น
รวมทั้งให้การสนับสนุนความรวมมือกับส�านักทะเบียนอ�าเภอทุกครั้งที่มีการร้องขอมา
เมื่อมีการออกโครงการตาง ๆ

วิสัยทัศน์
“การสร้างรอยยิ้มให้กับหน่วยงานและประชาชน

เป็นกลไกในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย”
นางสาวจุมพิต เคลือบคนโท
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5

สาขาจังหวัดล�าปาง
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1. แบบพิมพ์ คร.6 หมายถึงข้อใด
 ก. ค�าร้องขอหยา
 ข. ใบส�าคัญการหยา
 ค. ทะเบียนการหยา
 ง. ค�าขอรับรองบุตร
 จ. ค�าขอรับบุตรบุญธรรม
2. แบบพิมพ์ คร.7 หมายถึงข้อใด
 ก. ค�าร้องขอหยา
 ข. ใบส�าคัญการหยา
 ค. ทะเบียนการหยา
 ง. ค�าขอรับรองบุตร
 จ. ค�าขอรับบุตรบุญธรรม
 3. การจดทะเบียนหยา นายทะเบียนต้องลงลายมือชื่อใน
แบบพิมพ์ใด
 ก. คร. 1
 ข. คร. 2
 ค. คร. 6
 ง. คร. 7             
 จ. ข้อ ค. และ ง.

4. การบันทึกฐานะของภริยามีหลักเกณฑ์การบันทึกอยางไร
 ก. ภริยาหลวงบันทึกได้เพียงคนเดียว
 ข. ภริยาน้อยบันทึกได้ไมเกิน 4 คน
 ค. ภริยาหลวงสามารถบันทึกสองคนได้หากภริยาหลวง
ยินยอม
 ง. ภริยาน้อยสามารถบันทึกกี่คนก็ได้ 
 จ. ข้อ ก. และ ง. 
5. ใบส�าคัญการสมรส หมายถึงแบบพิมพ์ตามข้อใด
 ก. คร. 1 
 ข. คร. 2 
 ค. คร. 3 
 ง. คร. 4 
 จ. คร. 5
6. จังหวัดจะต้องตรวจสอบความถกูต้องในการรบัจดทะเบียน
ของส�านักทะเบียนอ�าเภอเมื่อใด
 ก. ภายในวันที่ 1 ของเดือน 
 ข. ภายในวันที่ 5 ของเดือน 
 ค. ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
 ง. กอนสิ้นเดือน 
 จ. ทุกสัปดาห์
 จ. 30 ปี

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ 



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนและบัตรฯ (หน้าที่ 13) /ข้อ 1 ค. /ข้อ 2 ข. /ข้อ 3 จ. /ข้อ 4 จ. /ข้อ 5 ค. /ข้อ 6 ข.
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม กรณีสามดีฉินัเคยเชาบ้านอยู และได้ย้ายช่ือเข้ามาอยูทะเบยีนบ้านหลังทีเ่ชา ตอมาภายหลังไมได้เชาอยูแล้ว
แตยังไมได้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านหลังที่เชาและได้เสียชีวิต และไมสามารถติดตอเจ้าของบ้านเชาได้สามารถใช้
เอกสารทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนรับรองเพื่อออกใบมรณบัตรได้หรือไม
 ตอบ ในกรณีดังกลาวผู้ตายตายในพืน้ทีใ่ดให้แจ้งการตายตอนายทะเบียนผู้รบัแจ้งแหงท้องทีท่ีม่คีนตายหรอื
พบศพถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง หากไมมีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือ
ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินจะด�าเนินการตรวจหลักฐานของผู้แจ้งที่สามารถยืนยัน
ตัวบุคคลของคนตายให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อออกใบมรณบัตรให้หากตายตางส�านักทะเบียน นายทะเบียนอ�าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นที่ออกใบมรณบัตรจะสงมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยังส�านักทะเบียนท้องถิ่นท้องที่ที่คนตายมีชื่ออยู
จ�าหนายรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
	 ถาม กรณีมีผู้พบศพเสียชีวิตในแมน�้าเจ้าพระยา และได้น�าศพข้ึนมาไว้ที่ทาเรือพระราม 7 บริเวณการไฟฟ้า
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จะต้องแจ้งต�ารวจให้มาชันสูตรศพท่ีสถานีต�ารวจใด การแจ้งการตายและการออกใบมรณบัตร  
ส�านักทะเบียนใดจะต้องออกใบมรณบัตร
 ตอบ หากมคีนตายนอกบ้านให้คนทีไ่ปกับผู้ตายหรอืผู้ทีพ่บศพแจ้งนายทะเบียนผู้รับแจ้งแหงท้องทีท่ีมี่คนตาย
หรอืพบศพ ถ้าไมทราบท้องทีท่ีต่ายหรอืมเีหตุจ�าเป็นไมอาจแจ้งในท้องทีท่ีต่ายได้ให้แจ้งส�านกัทะเบียนอ�าเภอ หรอืส�านกั
ทะเบียนท้องถิ่นที่พบศพหรือที่พึงจะแจ้งได้ ในกรณีดังกลาว มีผู้พบศพเสียชีวิตในแมน�้าเจ้าพระยา และได้น�าศพขึ้นมา
ไว้ที่ทาเรือพระราม 7 ให้ผู้ที่พบศพแจ้งการตายในท้องที่ที่พบศพหรือท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ สวนการชันสูตรพลิกศพนั้น
สถานีต�ารวจท้องที่ที่ศพอยูมีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ
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	 ถาม ผมมีช่ืออยูทะเบียนบ้านกลางท่ีจังหวัดเชียงใหม ตอนนี้มาอาศัยอยูบ้านพี่ชายท่ีกรุงเทพฯ ผมสามารถ
แจ้งย้ายปลายทางได้ไหม
 ตอบ การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางสามารถแจ้งย้ายปลายทางได้ โดยการแจ้งการย้ายออกและ
ย้ายเข้าตอนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของบ้านที่ประสงค์จะ
ย้ายเข้าเว้นแตกรณีบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยูระหวางติดตามตัวตามหมายจับ จะต้องขอ
แจ้งย้ายตอนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ส�านักทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบ้านกลาง
	 ถาม ท�าไมเมื่อแจ้งเกิด และแจ้งเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านของมารดาแล้ว แตในใบเกิดระบุวา เป็นผู้มีชื่อ
อยูในทะเบียนบ้านกลาง
 ตอบ กรณีดังกลาวหากข้อเท็จจริงปรากฏวาเด็กเกิดตางท้องท่ีท่ีบิดาหรือมารดามีชื่ออยูในทะเบียนบ้าน
นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะด�าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 56 กลาวคือเม่ือนายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ได้รับแจ้งวามีคนเกดิในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล กรณีคนตางท้องท่ีเพิม่ชือ่ผูเ้กดิในทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร.14) หรือ
ทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร.13) ของส�านักทะเบียนแล้วแตกรณี ให้แนะน�าผู้แจ้งด�าเนินการแจ้งการย้ายที่อยูคนเกิดใหมไปยัง
ภูมิล�าเนาที่อยูอาศัยตอไป
	 ถาม หากสามทีีจ่ดทะเบยีนสมรส ไปเซน็รับรองเป็นพอเดก็กบัผู้อ่ืน ในฐานะภรรยาสามารถน�าใบมอบฉนัทะสามี
มาคัดส�าเนาสูติบัตรเด็กคนนั้นได้หรือไม
 ตอบ การคัดและรับรองส�าเนารายการทะเบียนราษฎรตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางวาด้วยการจัดท�า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 124 ให้ผู้มีสวนได้เสียขอให้นายทะเบียนตรวจคัด
หรอืคัดและรบัรองส�าเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรได้ กรณีผู้ร้องได้รบัมอบฉันทะจากสาม ีซึง่ได้จดทะเบียนรบัรอง
เป็นพอของเด็กคนดังกลาว ถือเป็นผู้มีสวนได้เสียตามระเบียบฯ ดังนั้น ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้มีสวนได้เสียยอมขอคัด
ส�าเนาเอกสารทะเบียนราษฎรได้

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต, นิวัฒน์ รุงสาคร, ศักด์ิชัย แตงฮอ, วิเชียร ชิดชนกนารถ, ศักด์ิฤทธิ์ สลักค�า บรรณาธิการอ�านวยการ วีนัส สีสุข
ที่ปรึกษา สัญชัย เตชนิมิตวัช, สุชาติ ธานีรัตน์, บรรจบ จันทรัตน์, วีระชาติ ดาริชาติ, รัฐยา อาจหาญ เผยพร, นวน โทบุตร, ประเชิญ สมองดี, ลักษณา อภิรติปัญญา บรรณาธิการประจ�าฉบับ ชาคริต ตันพิรุฬห์ 

กองบรรณาธิการ ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง, อภัสรา พิทักษ์วงศ์, ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายจัดท�า สิทธิพร หลังประเสริฐ, ศุภเชษฐ แสนยางนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดสง สุรพล ศุยะสุนานนท์, สิตานัน บุณโยดม, มีชัย จุลภักดิ์
พิมพที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง



วารสาร สาระทะเบียน-บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด
และที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมู 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0-2791-7652-4 Call Center : 1548 http://bora.dopa.go.th
E-mail : theone_9@windowslive.com

ผูที่มาลงทะเบียนใหม
ชาย

วันที่

5 - 10 สิงหาคม 2562

ลำดับที่

1

ที่ตั้งศูนย

72,628 175,117
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(รับสมัครที่อำเภอเมือง 76 แหง 
และกรุงเทพมหานคร 50 เขต)

หญิง รวม

102,489

72,628รวมทั้งสิ้น 175,117102,489

ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”
ระหวาง วันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2562

ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”
ระหวาง วันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2562
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