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

ฉบับเดือน ตุลาคม 2562

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 ส�านักบริหารการทะเบียน
นายธนาคม จงจิระ อธบิดีกรมการปกครอง ไดมาตรวจเยีย่มและรวมประชมุ เพือ่มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบติังาน
ของส�านักบริหารการทะเบียน โดยอธิบดีกรมการปกครอง ไดกลาวถึงการท�างานนั้นทุกคนจะตองท�างานรวมกัน
โดยการผสมผสานระบบเพื่อใหเกิดความคุมคาที่สุดในการท�างาน เรื่องงานทะเบียนราษฎรนั้นก็ขอใหเรงรัดและแกไข
ปัญหาคนไรรากเหงา รวมทั้งเด็กเรรอนดวย การท�าคูมือกฎหมายที่จัดสงใหกับผูน�าศาสนาอิสลาม ขอใหจัดสงเพิ่มเติม
ไปที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอดวย สวนโครงการใหบริการงานทะเบียนบุคคลบนพื้นที่สูงนั้นเห็นวา ควรเอาหนวยงานที่
เกี่ยวของไปรวมปฏิบัติงานกับโครงการนี้ดวย 
 การดูแลประชาชนในเรื่องบัตรประจ�าตัวประชาชนขอใหดูเรื่องการจัดหาบัตรฯ ใหเพียงพอกับ การบริการ
ประชาชน ในการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนใหกับประชาชนในพื้นที่หางไกลนั้นขอใหพิจารณาถึงความคุมคาของการ
ออกหนวยไปใหบริการแตละครั้ง เนื่องจากการออกปฏิบัติงานแตละครั้งนั้นตองเชาระบบของบริษัทเอกชน จึงควรหา
วิธีลดคาใชจายในสวนนี้ลง เป็นไปไดหรือไมถาในสูติบัตรจะมีการแจงเตือน วาเมื่ออายุครบ 7 ปี ใหไปท�าบัตรประจ�า
ตัวประชาชน ใหประชาชนทราบเพื่อเป็นการประชาสัมพันธไปในตัว 
 การป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรฯ เรื่องหนึ่งที่นาจะเป็นประโยชน คือ การท�าคูมือหรือหนังสือ
เพ่ือใหนายอ�าเภอใชเป็นขอสังเกตพฤติการณของเจาหนาที่วาเป็นอยางไรที่จะสอไปในทางทุจริต เมื่อเจอแลวตองท�า
อยางไร แกไขอยางไร เมื่อเจาหนาที่ไมดีก็ตองด�าเนินการ สวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติดีก็ตองใหขวัญและก�าลังใจ
 การใหบริการคัดส�าเนาเอกสารราชการ 2 ภาษา เป็นเรื่องที่ใหประโยชนกับประชาชนมาก เพราะประชาชน
ไมตองเสยีเวลาในการแปลเอกสาร ถอืเป็นการบรกิารท่ีคุมคาชวยเหลอืประชาชนไดมาก เป็นการลดขัน้ตอน ประหยัดเวลา
ไมตองเสียเวลารอในการรับรองเอกสาร 
 งานทะเบียนที่เก่ียวกับผูไมมีสถานะทางทะเบียน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองใหบริการกับกลุมคนเหลานี้ดวย
ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง คอยใหค�าแนะน�าในเรื่องการเตรียมเอกสารใหพรอมส�าหรับ
เขารับบริการงานทะเบียน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไมเสียเวลา

การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในหน้าที่
ของส�านักบริหารการทะเบียน โดย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน ตุลาคม 2562

 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 เป็นวนัแหงการเริม่ตนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มเีหตกุารณส�าคัญท่ีขอเรยีนใหทานผูอานทราบ 
ประการแรก ผมขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับ นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา ฯ ใหด�ารงต�าแหนงอธิบดีกรมการปกครอง หลังจากเดินทางเขารับต�าแหนงแลว ทานอธิบดีกรมการปกครองได
เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแกผูบริหาร ขาราชการ พนักงานและลูกจาง ของส�านักบริหารการทะเบียน
เมือ่วนัท่ี 4 ตลุาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมบัวฉตัร ช้ัน 8 ส�านกับรหิารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ชวงแรกของการประชุม ทานมีความหวงใยและใสใจการปฏิบัติงานของขาราชการที่อยูใน
สวนภูมิภาคเป็นอยางมาก โดยเฉพาะศูนยบริหารการทะเบียนภาค และศูนยบริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ซ่ึงจะตอง
ประสานงานท้ังนโยบายและการปฏิบัติในเรื่องของเทคโนโลยี ทรัพยากร และงบประมาณ ระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค 
ไดแก ส�านักทะเบียนจังหวัด ส�านักทะเบียนอ�าเภอ และส�านักทะเบียนทองถ่ิน ซ่ึงถือวาศูนยบริหารการทะเบียนภาคและ
ศูนยบรหิารทะเบียนภาคสาขาจังหวดั เป็นฟันเฟืองและเป็นปัจจยัความส�าเรจ็ท่ีส�าคัญของการน�าระบบบรกิารท่ีมปีระสิทธภิาพ
ไปใหถึงมือพี่นองประชาชนทุกครัวเรือนและการบริหารจัดการระบบการทะเบียนของประเทศไทย
 ประการท่ีสอง เรื่องความเคล่ือนไหวลาสุดเก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมผีลเก่ียวพนักับการวางแผนปฏบัิตริาชการของราชการท้ังระบบ รวมถึงส�านกับรหิารการทะเบียนดวย 
กลาวคือ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 เห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ท่ีส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแลว พรอมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามท่ีส�านักงบประมาณเสนอ
และใหเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องดวนตอไป ซึ่งตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กระบวนการอนมัุตงิบประมาณจะส้ินสุดภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2563 เมือ่ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรนี�ารางพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึน้ทูลเกลา ฯ ถวาย เพือ่ประกาศใชเป็นกฎหมาย ซึง่ในปีงบประมาณรายจาย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�านักบริหารการทะเบียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินจ�านวน 1481.460 ลานบาท
แบงเป็นงบลงทุน รอยละ 4.03 งบรายจายอื่น รอยละ 1.98 และงบด�าเนินงาน รอยละ 93.99 โครงการส�าคัญ (Flagship)
ปี พ.ศ. 2563 ไดแก โครงการจดัท�าระบบการใหบรกิารประชาชนดานการทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชน โครงการตรวจ
สารพันธุกรรมเพื่อแกไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยท่ีตกหลนทางทะเบียนราษฎร โครงการพัฒนาระบบใหบริการ
งานทะเบียนท่ัวไป (กลุมบุคคลบนพื้นท่ีสูง) โครงการตรวจสอบการทุจริตทางทะเบียนและบัตรฯ โครงการใหบริการจัดท�า
บัตรประจ�าตัวประชาชนใหกับผูป่วยติดเตียง คนชรา ผูพิการ และการบริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทยผานค�ารองการจัดท�า
บัตรประจ�าตัวประชาชน การปรับปรุงฐานขอมูลผูท่ีมีอายุ 100 ปี และเอกสารราชการ 2 ภาษา การด�าเนินการดานสัญชาติ
การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) และการแกไขกฎหมายท่ีลาสมัย เป็นตน 
  ประการท่ีสาม เรื่องสุดทายครับ ตามท่ีกรมการปกครองไดมีค�าสั่งท่ี 1752/2562 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2562 
เรือ่งการจดัโครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายใน ส�านกับรหิารการทะเบียน ไดมกีารแบงงานไปตัง้เป็นสวนใหม 3 สวน 
คือ สวนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย (สสบ.) สวนบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐ (สบฐ.) 
และสวนนติกิารงานทะเบยีน (สนท.) ผมหวงัวาการตดิตามขาวสารจากวารสาร The One จะท�าใหทานท่ีอยูในภมูภิาคสามารถ
รับรูความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมท้ังสามารถติดตอประสานงานราชการกับหนวยงานตาง ๆ ของส�านักบริหาร
การทะเบียนไดอยางถูกตองและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายวนีัส สสีุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร

นายวนีัส สสีุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร

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

ฉบับเดือน ตุลาคม 2562

 นายนิพนธ บุญญามณ ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
นายอ�าเภอ รุนที ่77 และรุนที ่78 พรอมทัง้เยีย่มชมหองเครือ่งแมขาย และหองจัดเตรยีมขอมลูบัตรประจ�าตัวประชาชน 
(Pre - Personalization) ในการนี้ผูบริหารของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ไดใหการตอนรับ เม่ือวันศุกรที่
20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ส�านักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

 นายวีนัส สีสุข ผูอ�านวยการส�านักบริหารการทะเบยีน
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศาลเจาบริหารงานดีเดน
ประจ�าป ี พ.ศ.  2562 ให กับศาลเจ าที่ได รับรางวัล
ซ่ึงสวนการทะเบียนทัว่ไปไดด�าเนนิโครงการคัดเลอืกศาลเจา
บริหารงานดีเดน ประจ�าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
19 กันยายน 2562 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม
ปรนิซพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร เขตป้อมปราบศัตรพูาย 
กรุงเทพมหานคร
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน ตุลาคม 2562

 นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ รองอธิบดกีรมการปกครอง
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง การขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
และการขอกลับคืนสญัชาติไทย ครัง้ที ่9/2562 เมือ่วันพธุที ่
25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมบัวขวัญ 
ชั้น 2 ส�านักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง 
(คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 นางสาวลักษณา อภิรติปัญญา ผูอ�านวยการ
สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ใหการ
ตอนรับและเป็นวิทยากรบรรยายหัวขอ “ระบบเทคโนโลยี
การบริการดานการทะเบียน” ใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ดานการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน เพือ่
เพิ่มพูนความรูและประสบการณแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ของส�านักทะเบียนทองถ่ิน เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 
2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมบัวฉัตร ชั้น 8
ส�านกับริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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เ ร่ืองเล ่าจากชนเผ ่า “อาข ่า”

(ต่อจากฉบับเดือนกันยายน 2562)
 อาทูเลาวา การยื่นค�ารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานของเขาใชเวลายาวนานกวาของชาวอาขา
คนอ่ืนที่ขึ้นทะเบียนประวัติในเวลาเดียวกัน มีการขออุทธรณค�าส่ังของนายอ�าเภองาว 1 ครั้ง และขออุทธรณตอ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 1 ครั้ง เนื่องจากเขาไมมีหลักฐานพิสูจนการเกิดในราชอาณาจักรไทย 
 อาทูเลาถึงเหตุการณวันนั้นวา “ตอนที่เขามาส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลพ้ืนท่ีสูง ปี 2534 เจาหนาที่
จากสวนกลาง กรุงเทพมหานคร มากับเจาหนาที่อ�าเภองาว ผมพอพูดและฟังภาษาไทยไดรูเรื่อง ผมถามปลัดอ�าเภอวา 
จะตองท�าอยางไรบาง ปลัดบอกวา ไมตองท�าอะไร ใหพูดความจริงเทานั้น” 
 “ผมก็หนัหลังไปบอกพวกเพือ่นผมทีย่นืรอกันอยูหลายคนในทีน่ัน้ พวกเขาไมรูภาษาไทย ผมพดูภาษาอาขาบอก
กับพวกเขาวา ผะมาด๊ิ…ผะมาด๊ิ ซึง่แปลวา ใหพดูความจรงิ เพือ่นๆ ผมเขาก็บอกตอๆ กันไปวาใหพดูความจรงิ เป็นภาษา
อาขา” อาทูหัวเราะกอนจะพูดตอ “เจาหนาที่จากสวนกลางก็เขียนเอกสาร ใหพวกผมเกิดที่พมาหมดทุกคนเลย” 
  เมื่ออาทูเลาถึงตอนนี้ เพื่อนๆ ของเขา 2 -3 คน ที่ลอมวงนั่งคุยอยูกับเรา ก็สงเสียงหัวเราะประสานขึ้นมาอยาง
ครื้นเครงทีเดียว เพื่อนชายอาขาคนหนึ่งในนั้นพูดแทรกเสริมอาทูวา 
  “ผมก็อยูในเหตุการณวันนัน้ เราชวยกันบอกตอวา ปลัดใหพดูความจรงิ เอกสารของผมก็ถกูเขยีนวาเกิดประเทศ
พมาเหมือนกัน แตเพราะผมหาตัวแมเจอ เราไปตรวจ DNA ตรงกัน ผมไปขอหนังสือรับรองการเกิดในประเทศไทยได 
ผมไดสัญชาติไทยกอนอาทู”
 อาทู อาจอ กับเพื่อนชาวอาขา ผสานเสียงหัวเราะ นัยนตาเปลงประกายความสุข เมื่อนึกถึงเรื่องราว ที่ผานมา 
แมวาเหตุการณในวันนัน้จะสงผลท�าใหเกิดความยุงยากแกพวกเขาท่ีจะหาหลกัฐานมาพสิจูนการเกดิ ในราชอาณาจักรไทย
ในอีกหลายปีตอมา
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บ้านของ อาลุ่ม อาจอ ซึ่งใช้เป็นที่พบปะพูดคุยกัน

 อาลุม อาจอ เกิดและเติบโตทีห่มูบานแหงน้ี บิดาเสียชีวิตต้ังแตเขายงัเด็ก หลังจากจบการศึกษา เขาชวยครอบครวั
ท�าไร ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตวัยรุนเขาหลงทางไปของเกี่ยวกับยาเสพติด ท�าใหขาดคุณสมบัติดานความประพฤติ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อพนโทษออกมาครบ 5 ปีแลว อาลุม ก็ไดยื่นค�ารองขอมีสัญชาติไทยเป็นครั้งที่สอง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พรอมหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด หนังสือรับรองความประพฤติของส�านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดล�าปาง รวมทั้งรายงานมติประชาคมหมูบานที่ใหการรับรองวา เขาเป็นผูมีความประพฤติดี และ
ไมไดยุงเก่ียวกับยาเสพติดแลว โดยอาลุมไดยินยอมใหฝ่ายความมั่นคง ที่ท�าการปกครองอ�าเภองาว ตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติดเพื่อยืนยันวา ตนเองไมไดเสพยาเสพติดแลวอยางแนนอน

 อาลุม อาจอ ปัจจุบันอายุ 26 ปี เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2536 ที่บานหวยจอน (บานแมฮาง) หมูที่ 4 ต�าบลนาแก อ�าเภองาว
จังหวดัล�าปาง ในเอกสารทะเบยีนราษฎรระบุวา บดิา มารดา สัญชาตอิาขา
เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนไชยชุมพลศึกษา
ยื่นแบบค�าขอมี สัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ  วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 
และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เป็นการยื่น
ค�าขอครั้งแรกของเขา

...โปรดติดตาม “เรื่องเล่าจากชนเผ่า” ตอนต่อไปในฉบับหน้า

 1 มาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย
โดยบดิาและมารดาเป็นคนตางดาว ยอมไมไดรับสญัชาติไทย ถาในขณะท่ีเกิดบดิาตามกฎหมายหรือบดิาซึง่มิไดมีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของ
ผูนัน้เป็น (1) ผูท่ีไดรับการผอนผนัใหพักอาศยัอยูในราชอาณาจกัรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย (2) ผูท่ีไดรับอนญุาตใหเขาอยูในราชอาณาจกัรไทย
เพียงช่ัวคราว หรือ (3) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสัง่เฉพาะรายหรือเป็นการท่ัวไปใหบคุคลตามวรรคหนึง่ไดสญัชาติไทยก็ได ตามหลกัเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
 ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทยตามวรรคหน่ึงจะอยูในราชอาณาจักรไทยในฐานะใด ภายใตเงื่อนไขใด ใหเป็นไปตามท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ โดยค�านึงถึงความม่ันคงแหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหวางท่ียังไมมีกฎกระทรวงดังกลาว 
ใหถือวาผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
 2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งใหคนที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนตางดาว
ไดสัญชาติเป็นการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ขอ 2 (6) มีความประพฤติดี ไมมีพฤติการณที่เป็นภัยตอความม่ันคง และถาเคย
รับโทษคดีอาญาตองพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปีนับถึงวันที่ยื่นค�ารองขอมีสัญชาติไทย เวนแตเป็นโทษส�าหรับความผิดที่ไดกระท�าโดยประมาท
หรือลหุโทษ

อาลุม อาจอ
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 ส�านกัทะเบียนกลางไดรบัการหารอืจากส�านกัทะเบียนอ�าเภอและส�านกัทะเบียนทองถิน่เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
กรณีทีส่วนราชการหรอืหนวยงานของรฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืก�านนั ผูใหญบาน ผูน�าชมุชน ฯลฯ ขอคัดหรือ
ขอใหสงส�าเนาเอกสารขอมูลบัญชีรายชื่อของราษฎรในพ้ืนที่ต�าบล หมูบาน โดยอางวาเพื่อใชส�าหรับการปฏิบัติหนาที่
นายทะเบียนสามารถด�าเนนิการคัดส�าเนาเอกสารขอมลูทะเบียนประวัติราษฎรไดหรอืไม อยางไร เพือ่ใหการปฏบัิติงาน
ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการคัดและรับรองส�าเนารายการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 6 และการขอคัดขอมูลรายการ
ทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง จึงขอใหส�านักทะเบียนจังหวัด ส�านักทะเบียน
กรุงเทพมหานคร ส�านักทะเบียนอ�าเภอ และส�านักทะเบียนทองถิ่น แจงนายทะเบียนใหถือปฏิบัติ ดังนี้
 1. การขอคัดส�าเนารายการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 6 ไดแก การขอคัดส�าเนาทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด 
ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวติัคนซ่ึงไมมีสญัชาติไทย โดยผูท่ีสามารถขอคัดขอมูลดังกลาวจะตองเป็นผูมีสวนไดเสยี
กับขอมลูนัน้ไมวาจะเป็นผูมสีวนไดเสียโดยตรงหรอืโดยออมก็ตาม กรณผูีขอคัดขอมลูเป็นทนายความ ถาไมมใีบแตงทนาย
นายทะเบียนจะตองสอบ ป.ค. 14 เพื่อใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียกับรายการที่ขอคัด แลวพิจารณา
ตามพยานหลักฐาน กรณีทนายความมอบหมายใหบุคลากรของส�านกังานทนายความเป็นผูขอคัด ถาเป็นการขอคัดขอมลู
ของลูกความตนเอง (ผูวาจาง) ใหนายทะเบียนพิจารณาเนื้อหาในหนังสือขอคัดเป็นส�าคัญ ถาไมชัดเจนใหสอบ ป.ค. 14 
เพิ่มเติม แตถาเป็นการมอบหมายใหคัดขอมูลของบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับลูกความหรือเป็นคูกรณีกับลูกความตนเอง
ใหนายทะเบยีนเรยีกตรวจใบแตงทนายวาลกูความหรอืผูวาจางไดยนิยอมหรอือนุญาตใหทนายความมอบอ�านาจใหบคุคลอ่ืน
(มอบตัวแทนชวง) ด�าเนินการแทนหรือไม ถาไมมี ใหนายทะเบียนด�าเนินการโดยแจงใหทนายความยื่นค�ารอง
ขอคัดขอมูลดวยตนเอง
 2. การขอคัดขอมูลรายการทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ไดแก การขอคัดขอมูลเกี่ยวกับ
รายการประวัติทางทะเบียนของบุคคล เชน ทะเบียนการยายที่อยู การเปล่ียนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ทะเบียนครอบครัว 
ภาพถายใบหนาและลายพิมพนิ้วมือจากทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นตน โดยผูที่สามารถขอคัดขอมูลดังกลาว
จะตองเป็นผูมีสวนไดเสียโดยตรง อาทิ เจาของรายการ บุคคลที่ไดรับมอบอ�านาจจากเจาของรายการ ผูปกครอง หรือ
ผูอนุบาล หรือผูพิทักษของเจาของรายการตามค�าส่ังศาล เป็นตน ถาเป็นการขอคัดโดยคูกรณีหรือคูความกับเจาของ
รายการ จะตองแสดงหลักฐานใหปรากฏถงึการเป็นผูมสีวนไดเสีย เชน หลักฐานการแจงความด�าเนนิคดี หมายจับ เป็นตน 
หรอืถาเป็นการขอคัดเพือ่การปฏบัิติหนาทีร่าชการของสวนราชการหรอืหนวยงานของรฐั จะตองมหีนงัสือหรือค�าส่ังศาล
แจงถึงนายทะเบียนโดยระบุความจ�าเป็นหรือเป้าประสงคของการขอคัดขอมูลดังกลาวดวย
 3. การขอคัดขอมลูหรอืขอส�าเนารายการทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเป็นจ�านวนมาก เชน 
ก�านนั ผูใหญบาน ขอคัดรายการตามทะเบียนบานของราษฎรทัง้หมดในหมูบาน หรอืส�านกังานสาธารณสุขอ�าเภอ ขอคัด
รายการของราษฎรเพศหญงิทัง้หมดในพืน้ทีอ่�าเภอโดยแยกเป็นรายหมูบาน เป็นตน กรณีนีจ้ะกระท�าไดเฉพาะทีเ่ป็นการ
ขอขอมูลขาวสารระหวางราชการ เพือ่น�าไปใชในการปฏิบัตริาชการตามอ�านาจหนาทีต่ามกฎหมายซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 17

ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดส�าเนาเอกสารทะเบียนประวัติราษฎร
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แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น นายทะเบียนจะตองพิจารณาวาผูขอ เป็นเจาพนักงานตามกฎหมายซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับเรื่อง
หรือประเด็นที่แจงวาจะน�าขอมูลไปใชหรือไม หรือหนวยงานที่ขอเป็นสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือไม และ
มีหนาที่เก่ียวกับเรื่องหรือประเด็นท่ีจะน�าขอมูลไปใชหรือไม อยางไร รายละเอียดของขอมูลที่ขอมีความจ�าเป็นหรือ
เกนิกวาความจ�าเป็นตอการน�าไปใชปฏิบตัหินาทีห่รือไม เชน การขอรายการบคุคลโดยละเอียดทัง้ช่ือตวั ชือ่สกลุ วนัเดอืนปีเกดิ
เลขประจ�าตัว 13 หลัก ชื่อบิดา ชื่อมารดา พรอมทั้งเลขประจ�าตัว 13 หลัก สัญชาติ และสถานภาพของบุคคล
ของราษฎรทุกคน เพื่อน�าไปใชในการจัดท�าแผนพัฒนาหมูบาน หรือเพื่อการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตน
ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลที่ขอเกินกวาความจ�าเป็น สามารถใชขอมูลเชิงสถิติ หรือใชขอมูลเฉพาะบุคคลบางชวงอาย ุ
และใชบางรายการเทานั้น อยางไรก็ตาม ขอมูลที่นายทะเบียนคัดและสงใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่รองขอ 
ไมควรระบุเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก
 4. กรณีที่นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตใหคัดขอมูลหรือส�าเนารายการทะเบียนตามความประสงคของผูรอง
ทุกรายที่มีหนังสือแจงนายทะเบียน ใหท�าหนังสือแจงผลการพิจารณาของนายทะเบียนตอบใหผูรองทราบ โดยใหระบุ
ขอความแจงเตือนผูรองทราบวาขอมูลหรือส�าเนารายการทะเบียนเป็นขอมูลสวนบุคคล จะตองใชเพื่อการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายและวัตถปุระสงคท่ีไดแจงตอนายทะเบียนเทานัน้ การน�าขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในสวนอืน่ท่ีไมเกีย่วกบั
หนาที่ของราชการ และการน�าขอมูลไปเปิดเผยที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล เป็นความผิดอาญาที่มี
โทษจ�าคุกและหรือปรับตามมาตรา 48/1 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

อ้างอิงจากหนังสือ ส�านักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 335 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
โดย...ส่วนการทะเบียนราษฎร
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปำง

นายปรีชา สมชัย
นายอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง

 อ�าเภอแจหม จังหวดัล�าปาง สภาพพืน้ท่ีสวนใหญเป็นภเูขาสูงมป่ีาไมลอมรอบ 
เป็นพื้นที่ป่าไมรอยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด อ�าเภอแจหม มีพื้นที่ใหญเป็นอันดับที่ 3
ของจังหวัดล�าปาง รองจากอ�าเภองาว และอ�าเภอเถิน อ�าเภอแจหมต้ังอยูทาง
ทศิเหนือของจังหวดัล�าปาง โดยมีพืน้ทีติ่ดตอกับอ�าเภอวงัเหนือ อ�าเภองาว อ�าเภอเมือง
ล�าปาง และอ�าเภอเมืองปาน อ�าเภอแจหมแบงการปกครองเป็น 7 ต�าบล ประกอบดวย
ต�าบลแจหม ต�าบลบานสา ต�าบลปงดอน ต�าบลแมสุก ต�าบลเมืองมาย ต�าบลทุงผึ้ง
และต�าบลวิเชตนคร อ�าเภอแจหมมหีมูบาน จ�านวน 66 หมูบาน และมหีมูบานทีอ่ยู
ในพืน้ทีห่างไกลความเจรญิ จ�านวน 5 หมูบาน ซ่ึงสวนใหญก็จะเป็นหมูบานของชาวเขา
และชนเผาตางๆ การปกครองสวนทองถิน่มีองคกรปกครองสวนทองถิน่ จ�านวน 8 แหง

ส�านกัทะเบียนอ�าเภอแจหม ปัจจุบันมนีายปรชีา สมชยั เป็นนายทะเบียนอ�าเภอแจหม นายประภาส ก๋าเมอืงลือ ปลัดอ�าเภอหวัหนา
กลุมงานบริหารงานปกครอง และนายอภิวัชร กลีบจ�าปี ปลัดอ�าเภอผูรับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ค�าขวัญประจ�าอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง
“พญาลือคู่บ้าน มะขามหวานคู่เมือง เงาพระธาตุลือเล่ือง เมืองน�้าปูดี”



 

 นายอ�าเภอแจหม ไดกลาวถึงการใหบริการประชาชนที่มาติดตองาน
ดานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนและงานทะเบียนอ่ืนๆ วา ส�านกัทะเบียน
อ�าเภอ ไดจัดรูปแบบการใหบริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็ว เมื่อประชาชน
เดินเขามาที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอจะมีเจาหนาที่คอยใหค�าน�าแนะน�าขั้นตอนตางๆ
ในการรับบริการ โดยมีก�านัน ผูใหญบาน มาคอยใหบริการประชาชนในการ
ติดตอราชการเพ่ืออ�านวยความสะดวก การบริการประชาชนดานทะเบียนและ
บัตรประจ�าตัวประชาชนปัญหาเก่ียวการใหบริการไมคอยมีแตจะเป็นปัญหาของ
ประชาชนที่เดินทางมาติดตอราชการ เนื่องจากฝนตกและเสนทางไมสะดวกท�าให
การเดินทางล�าบาก โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูในป่าและบนภูเขาสูง เชน
ชนเผามง มเูซอ มเูซอขาว มเูซอแดง ปกาเกอะญอ ส�าหรบัการแกไขปัญหาดังกลาว
ทางส�านกัทะเบียนอ�าเภอก็ไดจัดหนวยบรกิารเคล่ือนทีอ่อกไปใหบรกิารประชาชน
ตามพ้ืนทีห่มูบานทีห่างไกล และจัดเจาหนาทีไ่ปใหบรกิารเพือ่รบัทราบปัญหาตางๆ 
ของประชาชน การลงพื้นที่เขาไปใหบริการประชาชนในพื้นที่สูงพบวาประชาชน
สวนใหญของชนเผาตางๆ ไมมีบัตรประจ�าตัวประชาชน ไมมีสัญชาติ แจงเกิด
เกินก�าหนด ปัญหาดังกลาวทางส�านักทะเบียนอ�าเภอไดรวบรวมและเรงแกไขให
ประชาชน กรณีการขอสัญชาติไทยทางส�านกัทะเบียนอ�าเภอเมือ่ไดรบัเร่ืองจะน�ามา
กล่ันกรอง ตรวจสอบ หากกรณีใดไมมปัีญหาเอกสารถกูตอง ครบถวนตามระเบียบฯ 
จะด�าเนินการใหประชาชนทันที โดยนายอ�าเภอจะเนนในเร่ืองการตรวจสอบและ
กลั่นกรองสถานะใหรอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมายเป็นหลัก 
 การบริการของส�านักทะเบียนอ�าเภอแจหมนั้นจะยึดหลักคือ “ประชาชน
เป็นจุดศูนยกลาง และความพึงพอใจของประชาชน” เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ตองยิม้แยมแจมใสพดูจาไพเราะ จุดเดนของส�านกัทะเบียนอ�าเภอแจหม คือการจัด
เจาหนาที่ ก�านัน ผูใหญบาน คอยใหบริการประชาชนในการใหค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
การมาขอรับบริการในการแกไขปัญหาใหกับประชาชนในพื้นที่ห างไกล
ส�านักทะเบียนอ�าเภอไดจัดหนวยไปใหบริการประชาชนเก่ียวกับทะเบียนและ
บัตรประจ�าตัวประชาชน เชน อ�าเภอยิ้มเคล่ือนที่ ท�าใหผูมาใชบริการเกิดความ
ประทับใจ การใหสถานะของคนไรสัญชาติในพื้นที่อ�าเภอแจหมปัญหาที่พบ คือ 
ประชาชนที่มาขอรับบริการขาดเอกสาร ขาดขอมูลที่จะน�าไปสูการขอสัญชาติ 
และการเดินทางมาติดตอของประชาชนไมสะดวก ทางส�านกัทะเบียนอ�าเภอ จึงได
แกปัญหาดังกลาวโดยวิธีการประสานก�านัน ผูใหญบาน ใหประชาสัมพันธเพื่อแจง
ใหประชาชนไดทราบและนดัหมายหรอืเตรยีมความพรอมกอนทีจ่ะมายืน่ค�ารองที่
ส�านักทะเบียนอ�าเภอเพื่อจะไดไมเสียเวลา และด�าเนินการไดรวดเร็วขึ้น

******************************

นายประภาส  ก๋าเมอืงลอื
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารงานปกครอง

นายอภวิัชร์ กลบีจ�าปี
ปลัดอ�าเภอ
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ก�าชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

 ดวยปัจจุบันมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเขาถึงหรือเปิดเผยขอมูลทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนซ่ึงเป็นขอมูล
สวนบุคคล ผานชองทางตางๆ เป็นจ�านวนมาก เชน ศูนยบริการประชาชน ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ศูนยด�ารงธรรม
จงัหวดั หรอืส่ือตางๆ วาถูกบุคคลอ่ืนเขาถึงขอมลูรายการทะเบียนของตนโดยมไิดรบัความยนิยอม และ น�าขอมลูไปเปิดเผยท�าให
ไดรับความเสียหาย บางรายไดแจงความไวเป็นหลักฐานและมีหนังสือขอตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือหนวยงานใดเขาไปตรวจดู
ขอมลูของตนบางเพ่ือน�าไปใชเป็นหลักฐานในการฟ้องรองด�าเนินคดแีละเรยีกคาเสยีหาย ในความผดิฐานละเมดิ ซ่ึงผลการตรวจสอบ
พบวามเีจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานของส�านกัทะเบียนเก่ียวของกับเรือ่งดงักลาว ท้ังในลักษณะเป็นผูกระท�าหรือผูสนบัสนนุการกระท�า 
ท�าใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกเจาของขอมูลและภาพลักษณขององคกร
 ส�านกัทะเบียนกลาง พจิารณาแลวเหน็วาการท่ีขาราชการหรอืเจาหนาท่ีผูปฏิบัตงิานซึง่มีโอกาสเขาถงึขอมลูของบุคคลอืน่
เพือ่ประโยชนในการปฏบัิตริาชการและการบรกิารประชาชน กลับใชอ�านาจหนาท่ีหรือสิทธท่ีิไดรบัอนญุาตให เขาตรวจฐานขอมลู
ด�าเนนิการตรวจ คัดและหรือเปิดเผยขอมลูทะเบียนหรอืบัตรประจ�าตวัประชาชนของบุคคลอ่ืนโดยพลการ หรอืดวยวัตถุประสงค
อ่ืนท่ีไมใชเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามอ�านาจหนาท่ีของตน เป็นการกระท�าท่ีไมเหมาะสม ผิดจรรยาบรรณของการเป็น
ขาราชการท่ีดี ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 วรรคสอง ท่ีบัญญัติวาการกระท�าอันเป็น
การละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลในความเป็นอยูสวนตัวและครอบครัว หรือการน�าขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชน
ไมวาในทางใดๆ จะกระท�ามไิดเวนแตโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายเพียงเทาท่ีจ�าเป็นเพื่อประโยชนสาธารณะและอาจเป็นการ
กระท�าความผิดตามกฎหมายอ่ืนดวย เชน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นตน ดงันัน้ เพือ่ใหการปฏบิตัหินาท่ีและการประพฤตตินของขาราชการ เจาหนาท่ีของรฐั รวมถึงลูกจาง
ของสวนราชการ ทุกคนท่ีมคี�าส่ังใหรับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของส�านกัทะเบียนจงัหวดั ส�านกัทะเบียน
อ�าเภอและส�านกัทะเบียนทองถ่ิน เป็นไปดวยความถูกตอง เหมาะสม และเกิดผลสัมฤทธิต์อภารกิจของรัฐ จงึขอใหนายทะเบียน
จังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานครแจงก�าชับนายทะเบียนอ�าเภอและนายทะเบียนทองถิ่น ใหเอาใจใสควบคุมดูแล และ
เขมงวดเก่ียวกับการเขาถึงและการเปิดเผยขอมูลทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของบุคคลอ่ืน ใหด�าเนินการเฉพาะ
เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีราชการเทานั้น และตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายหรือสรางความเดือดรอนใหแกเจาของขอมูล
เป็นอันขาด และใหถือปฏิบัติ ดังนี้
 1. หามมิใหบคุคลท่ีไมมีค�าส่ังใหรับผิดชอบงานทะเบยีนและบตัรประจ�าตัวประชาชน และบคุคลท่ีไมไดรับอนญุาตใหเขาถงึ
ขอมูลรายการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนในระบบฐานขอมูลทะเบียนกลางเขาไปตรวจหรือคัดขอมูล ในฐานขอมูล
ทะเบียนกลางโดยใชบัตรประจ�าตัวประชาชนและรหัสของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีและอ�านาจตามกฎหมายโดยเด็ดขาด ในกรณีท่ีมี
ความจ�าเป็นตองการทราบขอมลูรายการทะเบียนและบัตรประจ�าตวัประชาชนของบุคคลใด ใหยืน่ค�ารองขอตรวจหรอืคัดส�าเนา
รายการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนตามกฎหมายและระเบียบท่ีก�าหนด
 2. ในกรณีท่ีมีการรองเรียนหรือตรวจสอบพบวาเจาหนาท่ีเขาถึงขอมูลหรือเปิดเผยขอมูลรายการทะเบียนและ
บัตรประจ�าตวัประชาชนของบุคคลอ่ืนโดยมชิอบ ไมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือส่ังการหรอืไมเป็นไปตามวตัถุประสงค
ของการขอตรวจขอมลู หรอืไมเป็นไปเพือ่ประโยชนของทางราชการหรือเจาของขอมลูนัน้ ใหปลัดจงัหวดั นายอ�าเภอ ผูอ�านวยการเขต
ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา แลวแตกรณี ตรวจสอบขอเท็จจริงและด�าเนินการตามอ�านาจหนาท่ี แลวแจงผลใหส�านัก
ทะเบียนกลางทราบภายในสิบหาวนันบัแตวนัท่ีไดรบัหนงัสือแจงหรอืวนัท่ีทราบเรือ่ง หากผลการตรวจสอบพบวาเจาหนาทีเ่ขาถึง
หรือเปิดเผยขอมูลโดยมิชอบ ใหถอดถอนเจาหนาท่ีผูนั้นไมใหเขาถึงขอมูล ในฐานขอมูลทะเบียนกลางเป็นเวลาสองปีติดตอกัน 
และแจงยกเลิกรหัสใชงานของเจาหนาท่ีผูนั้นไปยังศูนยบริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดโดยพลัน และถามีการเปิดเผย
หรือสงขอมูลรายการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนใหผูอื่นโดยเจตนาทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทน
ใหพิจารณาลงโทษท้ังอาญาและวินัยโดยเฉียบขาด 
 3. ใหปลัดจังหวัด นายอ�าเภอ ผูอ�านวยการเขต ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา หมั่นเอาใจใส แนะน�า ตรวจสอบ 
ควบคุม ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนอยางตอเนื่องและสม�่าเสมอ และจะตองมีสวนรวม
รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของเจาหนาท่ีท่ีอยูในการบังคับบัญชาตามควรแกกรณี

อ้างอิงจากหนังสือ ส�านักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309/ว 330 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562
โดย...ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน



โดย.ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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1. การจดทะเบียนรับรองบุตร ผูรองสามารถขอจดทะเบียน
ไดกี่วิธี
 ก. 1 วิธี คือในส�านักทะเบียนเทานั้น
 ข. 2 วิธี คือในส�านักทะเบียนและนอกส�านักทะเบียน
 ค. 3 วิธี คือในส�านกัทะเบียน นอกส�านกัทะเบียน และ
นอกส�านักทะเบียนกรณีทองที่หางไกล
 ง.  4  วิธี  คือในส�านักทะเบียน นอกส�านักทะเบียน
นอกส�านักทะเบียนกรณีทองที่หางไกลและจดทะเบียนนอก
ส�านักทะเบียน ณ สถานที่ที่รัฐมนตรีก�าหนด
 จ. ผิดทุกขอ
2. คร.11 หมายถึงขอใด
 ก. ค�าขอจดทะเบียนรับรองบุตร
 ข. ทะเบียนรับรองบุตร
 ค. ใบส�าคัญรับรองบุตร
 ง. ใบแสดงความยินยอมของมารดา
 จ. ใบแสดงความยินยอมของเด็ก
3. ขอใดคือทะเบียนฐานะของภริยา
 ก. คร.16
 ข. คร.17
 ค. คร.18         
 ง. คร.19
 จ. คร.20

4. แบบพิมพ คร.2 หมายถึงขอใด
 ก. ค�ารองขอจดทะเบียน
 ข. ทะเบียนสมรส
 ค. ใบส�าคัญการสมรส
 ง. ส�าเนาทะเบียนสมรส
 จ. ผิดทุกขอ
5. การลงรายการเลขทะเบียนในทะเบียนครอบครัว จะตอง
ก�าหนดเลขทะเบียนอยางไร
 ก. แบงเป็น 2 ตอน
 ข. แบงเป็น 3 ตอน
 ค. แบงเป็น 4 ตอน
 ง. แบงเป็น 5 ตอน
 จ. แบงเป็น 6 ตอน
6. เลขทะเบียนของทะเบียนครอบครวัตอนหนาหมายถงึอะไร
 ก. เลขล�าดับที่ที่ไดรับจดทะเบียนในแตละวัน
 ข. เลขล�าดับที่ที่ไดรับจดทะเบียนในแตละสัปดาห
 ค. เลขล�าดับที่ที่ไดรับจดทะเบียนในแตละเดือน 
 ง. เลขล�าดับที่ที่ไดรับจดทะเบียนในแตละปี 
 จ. เลขล�าดับที่ที่ไดรับจดทะเบียนทั้งหมด

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ 



เฉลยค�าตอบคอลัมนลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนและบัตรฯ (หนาที่ 13) /ขอ 1 ค. /ขอ 2 ข. /ขอ 3 จ. /ขอ 4 ข. /ขอ 5 ก. /ขอ 6 ง.
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสาม ีและไดเปล่ียนไปใชค�าน�าหนานามเป็น นาง และใชนามสกุลของสามตีอนน้ี
ดิฉันตองการกลับมาใชนามสกุลเดิมของดิฉันเอง โดยทีดิ่ฉันไมไดหยา จ�าเป็นหรอืไมทีต่องใหสาม ีใหความยนิยอมใหดิฉัน
กลับไปใชนามสกุลเดิมของดิฉันได
 ตอบ กรณีเมื่อมีการจดทะเบียนสมรส คูสมรสทั้งสองฝ่ายตกลงกันวาฝ่ายหญิงจะใชชื่อสกุลของฝ่ายชาย
หากตอมา ฝ่ายหญงิประสงคจะกลับไปใชชือ่สกุลเดิมของตนเอง ทัง้สองฝ่ายก็จะตองท�าบันทกึเปล่ียนแปลงขอตกลงการใช
นามสกุล ตามนยัมาตรา 12 วรรคสาม แหงพระราชบัญญติัชือ่บุคคล พ.ศ.2505 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548 และ
ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่งเสร็จที ่63/2547 การเปล่ียนแปลงขอตกลงเก่ียวกับการใชชือ่สกุลของคูสมรสนัน้
หากคูสมรสอีกฝ่ายหนึ่งไมตกลงใหเปลี่ยนแปลงก็ไมอาจท�าไดเวนแตกรณีการสมรสสิ้นสุด
	 ถาม หากสามทีีจ่ดทะเบียนสมรสไปเซน็รบัรองเป็นพอเด็กกับผูอ่ืน ในฐานะภรรยาสามารถน�าใบมอบฉันทะ
สามีมาคัดส�าเนาสูติบัตรเด็กคนนั้นไดหรือไม
 ตอบ กรณีดังกลาวถอืวาทานเป็นภรรยาทีถ่กูตองตามกฎหมาย หากสามทีานไดมอบหมายใหทานคัดสูติบัตร
ของเด็กที่สามีไดจดทะเบียนรับรองบุตรกับหญิงอ่ืน ทานสามารถยื่นค�ารองขอคัดสูติบัตร (ทะเบียนคนเกิด) ได หากแจง
การเกิดตั้งแตปี พ.ศ. 2523 - ปีปัจจุบัน สามารถยื่นค�ารองขอคัดทะเบียนคนเกิดไดทุกส�านักทะเบียนอ�าเภอ ส�านักงานเขต
และส�านักงานทองถิ่นเทศบาลทั่วประเทศ
 ถาม ดิฉันแตงงานและจดทะเบียนสมรสและดิฉันใชนามสกุลตามสามี ตอมาสามีดิฉันไดเปลี่ยนนามสกุลไปใช
นามสกุลของบิดาบุญธรรม ดิฉนัตองการเปลีย่นไปใชนามสกุลของบิดาบุญธรรมตามสามีจะไดหรือไม และจะตองด�าเนินการ
อยางไร
 ตอบ สามารถท�าไดโดยเป็นการเปล่ียนช่ือสกุลกรณีการสมรส ตามนยัมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติชือ่บุคคล 
พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล
พ.ศ.2551 ขอ 17 โดยใหยื่นค�าขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่ ณ ส�านักงานเขตหรือส�านักทะเบียนอ�าเภอที่ตน
มีชื่ออยู ในทะเบียนบาน ทั้งนี้ บุตรบุญธรรมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม
บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิใชชื่อสกุลของผูรับบุตรบุญธรรมตามนัยมาตรา 1561 และมาตรา 1598/28
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	 ถาม จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีบิดามารดาเสียชีวิตแลวทั้งคู ผูมีอ�านาจใหความยินยอมคือใคร
 ตอบ กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมบรรลนิุติภาวะแลวไมตองมีผูมีอ�านาจให ความยนิยอม
แตหากบุตรบุญธรรมเป็นผูเยาว การรับผูเยาวเป็นบุตรบุญธรรมจะกระท�าได ตอเมื่อไดรับความยินยอมของบิดาหรือ
มารดาของผูจะเป็นบุตรบุญธรรม ถาไมมีผูมีอ�านาจใหความยินยอมใหผูประสงคจะรับบุตรบุญธรรมหรือ อัยการรองขอ
ตอศาลใหมีค�าสั่งอนุญาตแทน การใหความยินยอมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/21
	 ถาม กรณีมารดายื่นค�ารองขอเปล่ียนช่ือตัวและชื่อสกุลใหแกบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และมารดาไมได
จดทะเบียนสมรสกับบิดา กรณีดังกลาวส�านักทะเบียนไดแจงใหมารดาขอความยินยอมจากบิดากอน แตมารดาแยงวา
ตนเองเป็นผูมีอ�านาจในการปกครองบุตรแตฝ่ายเดียวและบุตรเป็นบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของมารดาแตฝ่ายเดียว
หากส�านักทะเบียนไมด�าเนินการใหและยังขอความยินยอมจากบิดาอีก จะฟ้องรองเจาหนาท่ีวาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ส�านักทะเบียนอ�าเภอจะตองด�าเนินการในกรณีดังกลาวอยางไร
 ตอบ กรณีบิดามารดาเด็กมิไดจดทะเบียนสมรสกนัอ�านาจปกครองบุตรอยูกบัฝ่ายหญงิ (มารดา) แตเพียงผูเดยีว
มารดาเด็ก (ฝ่ายหญงิ) จึงมีอ�านาจเปลีย่นชือ่ตัว ชือ่สกลุ ใหกบับุตรผูเยาวได (หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0402/ว 1303
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2527) ทั้งนี้ นายทะเบียนสามารถท�าหนังสือสอบถามไปยังบิดาเด็กถึงความยินยอมได
เพื่อป้องกันมิใหบิดามาฟ้องรองตอนายทะเบียนภายหลัง
 หมายเหตุ	:	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2553 ป.พ.พ. มาตรา 1547 บัญญัติวา เด็กเกิดจากบิดามารดา 
ทีม่ไิดสมรสกัน จะเป็นบุตรชอบดวยกฎหมายตอเมือ่บิดามารดาไดสมรสกนัภายหลัง หรอืบิดา ไดจดทะเบียนวาเป็นบุตร 
หรือศาลพิพากษาวาเป็นบุตร ดังนี้ พฤติการณรับรองวาผูเยาวเป็นบุตร เชน การใหผูเยาวใชชื่อสกุลของจ�าเลย และ
การที่จ�าเลยอุปการะเล้ียงดูผูเยาวอยางบิดากับบุตร จึงไมใชเหตุที่กฎหมายรับรองท�าใหผูเยาวเป็นบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของจ�าเลยได จ�าเลยจึงไมใชบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูเยาว

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ธนาคม จงจิระ, ศักด์ิฤทธิ์ สลักค�า, สมหวัง พวงบางโพ บรรณาธิการอ�านวยการ วีนัส สีสุข
ที่ปรึกษา สัญชัย เตชนิมิตวัช, สุชาติ ธานีรัตน, บรรจบ จันทรัตน, วีระชาติ ดาริชาติ, รัฐยา อาจหาญ เผยพร, นวน โทบุตร, ประเชิญ สมองดี, ลักษณา อภิรติปัญญา บรรณาธิการประจ�าฉบับ ชาคริต ตันพิรุฬห 

กองบรรณาธิการ ณรงคฤทธิ์ มาทอง, อภัสรา พิทักษวงศ, ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายจัดท�า สิทธิพร หลังประเสริฐ, ศุภเชษฐ แสนยางนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดสง สุรพล ศุยะสุนานนท, สิตานัน บุณโยดม, มีชัย จุลภักดิ์
พิมพที่ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 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

ผูที่มาลงทะเบียนใหมวันที่

1 - 30 กันยายน
2562

1 - 10 กันยายน
2562

1 - 10 กันยายน
2562

ลำดับที่

1

2

3

ที่ตั้งศูนย

ลงทะเบียนและทำบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหกับนักเรียน นักศึกษา
พนักงานบริษัท และบุคลากรตามท่ีหนวยงานตาง ๆ แจงความประสงคผาน ศอญ. จอส.904 5,243

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(50 เขต กรุงเทพมหานคร) 3,332

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(878 อำเภอทั่วประเทศ) 209,051

รวมทั้งสิน 217,626

ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”
ระหวาง วันท่ี 1 – 30 กันยายน 2562

ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”
ระหวาง วันท่ี 1 – 30 กันยายน 2562
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