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ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2562

 ทานผูอาน เพื่อนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ส�านักบริหารการทะเบียน ศูนยบริหารการทะเบียนภาค
ศูนยบรหิารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ส�านกัทะเบียนจังหวัด ส�านกัทะเบียนอ�าเภอและส�านกัทะเบียนทองถิน่ทกุทาน
ครับ เขาสูเดือนที่สองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทานพรอมที่จะรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
และยทุธศาสตรการพฒันาของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย ดวยเป้าหมายและทศิทางการท�างานของกรมการปกครอง
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมภายใตการน�าของ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง แลวหรือยัง?
 โครงการส�าคัญเพื่อกรมการปกครองมุงสูความเปนเลิศในปี 2020 (Flagships for DOPA Excellence 2020)
มี 10 โครงการ ไดแก 1. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 2. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
3. การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลกัของชาติ 4. ศูนยด�ารงธรรมอ�าเภอ 5.แผนดินธรรม แผนดินทอง (หมูบาน/ชมุชน เขมแขง็)
6. สัญชาติและสถานะบุคคล 7. ศูนยราชการสะดวก (GECC) 8. อ�าเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด 9. อ�าเภอมั่นคง และ
10. อ�าเภอคุณธรรม ในจ�านวน 10 โครงการส�าคัญดังกลาว ส�านักบริหารการทะเบียนเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
จ�านวน 2 เรื่อง ไดแก สัญชาติและสถานะบุคคล และศูนยราชการสะดวก (GECC) ซึ่งทานอธิบดีกรมการปกครองไดให
แนวทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2563 ไวดังนี้ครับ
  • เร่ืองงานสญัชาติและสถานะบุคคล ใหด�าเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือสรางองคความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายสัญชาติ โดยการจัดฝึกอบรมในรูปแบบครู ก. ใหแกขาราชการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 
  • เรื่องศูนยราชการสะดวก (GECC) การยกระดับมาตรฐานการใหบริการเทียบเทามาตรฐานระดับ
ประเทศ ใหตรวจสอบและพิจารณาหลกัเกณฑการรับการประเมินเปน “ศูนยราชการสะดวก” วาตองพัฒนาและเพ่ิมเติม
รายละเอียดสวนใด โดยค�านึงถึงตนทุนตอหนวยของการพัฒนาเพื่อเปนศูนยราชการสะดวก เปรียบเทียบเชิงสถิติและ
หาความคุมคา
 นอกจากเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลและศูนยราชการสะดวก (GECC) แลว ส�านักบริหารการทะเบียน
ไดก�าหนดโครงการส�าคัญ (Flagships Projects) ทีจ่ะขบัเคล่ือนการพฒันาและการบรหิารราชการ ในปีงบประมาณ 2563
ของส�านกับริหารการทะเบียน จ�านวน 9 โครงการส�าคัญ ไดแก 1. การสนบัสนนุงานโครงการจติอาสาพระราชทาน 904 วปร.
2. การเชื่อมโยงฐานขอมูลกลางภาครัฐ (Linkage Center) 3. เอกสารราชการ 2 ภาษา 4. การจัดท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนผูปวยติดเตียง 5. การรบับรจิาคอวัยวะกับสภากาชาดไทย 6. การทจุรติทางทะเบียน 7. Cites 8. พ.ร.บ. คูชวิีต
9. กรมการปกครอง 4.0 
 หวังเปนอยางยิง่วา เพือ่นขาราชการทกุทานจะไดรวมแรงรวมใจปฏบัิติหนาทีอ่ยางเต็มก�าลังความสามารถทีจ่ะ
ท�าใหองคกรของเราเปน THE ONE ผูน�าการพฒันาระบบบรกิารทีเ่ปนเลิศ ใหเขาถงึประชาชนคนไทยทกุบานและทกุคน 
เชนเดียวกับวารสาร THE ONE ทีเ่ปนวารสารหนึง่เดียว สงตรงจากคลองเกา ล�าลูกกา ถงึมอืทกุทานทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมส�าคัญ กฎหมายระเบียบปฏิบัติ และสาระความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
ในการท�างานของทุกทาน.

นายวนีัส สสีุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร

นายวนีัส สสีุข
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน

บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร

บก.
แถลง
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 เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการปกครองไดมีค�าส่ังเร่ืองการจัดโครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายในกรมการปกครอง 
ซ่ึงค�าส่ังดังกลาวไดแบงโครงสรางภายในส�านักบริหารการทะเบียน ออกเปน 1 กลุมงาน 9 สวน 9 ศูนย ประกอบดวย
กลุมงานบริหารท่ัวไป สวนการทะเบียนราษฎร (สทร.) สวนบัตรประจ�าตัวประชาชน (สบป.) สวนการทะเบียนท่ัวไป (สทท.)
สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร (สสท.) สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน (สพท.) สวนป้องกันและปราบปราม
การทุจรติทางทะเบียนและบัตรประจ�าตวัประชาชน (สปท.) สวนสัญชาตแิละการทะเบียนและบัตรประจ�าตวับุคคลผูไมมีสญัชาตไิทย
(สสบ.) สวนบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ (สบฐ) สวนนิติการงานทะเบียน (สนท.) และศูนยบริหารการทะเบียนศูนย
THE ONE ขอแสดงความยินดีและขอแนะน�าทานผูอานไดรูจักกับผูบริหาร ท่ีไดรับแตงตั้งใหด�ารงต�าแหนงผูอ�านวยการ
สวนใหมของส�านักบริหารการทะเบียนท้ัง 3 ทานตามล�าดับ ดังนี้ 

 ช่ือ - ต�าแหนง : นายพิธาสรวง จันทรฉายฉัตร
ผูอ�านวยการสวนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ�าตัว
บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย (สสบ.) 
 ขอมูลสวนตัว : อายุ 55 ปี อายุราชการ 27 ปี 
ประสบการณท�างานท่ีส�านกับรหิารการทะเบียน เริม่ครัง้แรกท่ี
สวนการทะเบียนท่ัวไป เมือ่ปี 2546 ท�าอยูประมาณ 1 ปี ตอมา
ไดรบัการบรรจุแตงตัง้เปนเจาพนกังานปกครองระดบั 7 อ�าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร และกลับเขามาท่ีส�านักบริหาร
การทะเบียนอีกครั้ง ประมาณปี 2552 อยูท่ีสวนการทะเบียน
ราษฎร สวนบัตรประจ�าตัวประชาชน และกลับมาอยูสวน
การทะเบียนราษฎรจนถึงปจจุบัน รวมๆ แลวอยูส�านักบริหาร
การทะเบียนมาประมาณ 10 ปีเศษ 
 งานทีช่อบและถนัดทีสุ่ด : งานท่ีไดชวยเหลือคน หรอื
ประชาชนท่ีดอยโอกาสใหมชีีวิตท่ีดขีึน้ ซ่ึงถอืวาเปนก�าไรของชีวิต
คือไดปฏิบัติงานในหนาท่ี และไดท�าบุญไปในตัว
 ภารกิจหลักของ สสบ. : อ�านวยการ ก�ากับ ดูแล
ในเรื่องทะเบียนราษฎรคนไมมีสัญชาติไทย แรงงานตางดาว 
การใหสัญชาติตามกฎหมายสัญชาติ รวมท้ังนโยบาย และ
กฎหมายอื่นๆท่ีเก่ียวของ 
 โครงสรางการแบงงานของ สสบ. : แบงเปน 3
กลุมงาน คือ 1. กลุมมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนบุคคล
ไมมีสัญชาติไทยและสัญชาติ 2. กลุมงานอ�านวยการทะเบียน
ราษฎรบุคคลไมมีสัญชาติไทย 3. กลุมงานสัญชาติ 
 อัตราก�าลังของ สสบ. : จ�านวน 31 คน ผูอ�านวยการ 
1 คน เจาพนักงานปกครอง/เจาหนาท่ี 18 คน และลูกจาง 12 คน 

 โครงการส�าคัญของ สสบ. ในปี 2563 : ม ี4 โครงการ 
ไดแก 1. โครงการส�ารวจและปรับปรุงการจัดท�าทะเบียน
ประวัติและบัตรประจ�าตัวส�าหรับบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทย
2. โครงการก�าหนดสถานะและใหสัญชาตไิทยตามกฎหมายแก
เด็กนักเรียน ไรสัญชาติในประเทศไทย 3. โครงการพิสูจนและ
รบัรองความเปนคนไทยพลัดถ่ินตาม พ.ร.บ. สัญชาต ิ(ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2555 และ 4. โครงการด�าเนนิการดานสัญชาตแิละเรงรดั
การใหสถานะบุคคลตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะ
และสิทธบุิคคล โดยทุกโครงการมุงไปสูการแกไขปญหาสัญชาติ
และสถานะบุคคล ซึ่งเปน 1 ใน 10 Flagships Project ของ
อธบิดกีรมการปกครอง รวมเปนภารกิจหนึง่ในโครงการแผนดนิ
ธรรมแผนดินทอง หมูบานอยูเย็น (หมูบานเขมแข็ง) 
 ฝากอะไรถึง สนท.ทั่วประเทศ : เรื่องสัญชาติตองใช
ประสบการณในการท�างานคอนขางมาก สสบ. พรอมแนะน�าให
ความรูตางๆ มกีารอบรมหลักสูตรตางๆ ผานทางคลินกิสัญชาติ 
(เครือขาย social) และหลักสูตรอบรมผูปฏิบัติงานในภูมิภาค
และทองถิ่น อ�านวยความสะดวกในการท�าโปรแกรมอัตโนมัติ 
การสแกนเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานเขาสูระบบ 
 หลกัการท�างาน : ในเร่ืองของการครองตน ปรับทัศนคติ
ในแงบวกกับทุก ๆ เรื่องท่ีผานมาเขามาในชีวิต เพราะเช่ือวา 
“พลังด้านบวกจะท�าให้เราเจอกับทางออกในทุกๆ ปัญหา 
พลังด้านลบจะท�าให้เราพบเจอแต่ปัญหาในทุกๆ ทางออก” 
พฒันาตนเอง หลักในการครองคน ยดึหลักเมตตา และการใหอภัย
หลักในการครองงานใสความตั้งใจอยางเต็มท่ีในงาน ปรึกษา
หารือประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเขาใจเป้าประสงคท่ี
ถูกตองตรงกัน เพื่อความรอบคอบและถูกตอง
 สถานที่ต้ัง สสบ. : อาคารส�านักบริหารการทะเบียน 
ช้ัน 3 หมู 11 คลอง 9 อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เบอรโทรติดตอ 02-791-7317-20 , 02-791-7329-30

แนะน� ำ  ผอ.ส ่ วนใหม ่
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ช่ือ - ต�าแหนง : นางสาวณัฐธยาน ตรีรัตนานุสรณ
ผูอ�านวยการสวนบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ (สบฐ.) 

ขอมูลสวนตัว : อายุ 58 ปี อายุราชการ 35 ปี ท�างานท่ี
ส�านกับรหิารการทะเบยีน ครัง้แรกเมือ่ปี 2527 สมยันัน้ยงัเปน
กองทะเบยีน เร่ิมท่ีต�าแหนงเจาหนาท่ีบนัทึกขอมูล เปน Supervisor
ท�าหนาท่ีควบคุมบันทึกขอมูลทะเบียนบาน ตามโครงสราง
การจดัท�าเลขประจ�าตวัประชาชน จนปี 2533 เปล่ียนสายงาน
เปนนกัวชิาการคอมพวิเตอร ปี 2545 ท�าหนาท่ีเปน Programmer
พัฒนาระบบโปรแกรมตางๆ

งานที่ชอบและถนัดที่สุด : งาน Programmer
ภารกิจหลักของ สบฐ. : จากการท่ี ครม. มีมติเห็นชอบ

แนวทางการด�าเนินการบูรณาฐานขอมูลประชาชน โดยให
ส�านักทะเบียนกลางเปนหนวยงานกลางในการเช่ือมโยง
ฐานขอมูลประชาชนของสวนราชการ (Gate Way) และให
สวนราชการจัดท�าฐานขอมูลของตนเอง โดยใชเลขประจ�าตัว
ประชาชน 13 หลัก เปนดัชนีในการจัดเก็บขอมูลและปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน ทาง สบฐ. มีการชวยเหลือ
สวนราชการ หนวยงานตางๆ ใหสามารถเช่ือมโยงระบบคอมพวิเตอร
กับระบบคอมพิวเตอรของส�านกัทะเบียนกลางพรอมกับประชุม
ใหความรู ปรับปรงุระบบการบรกิารประชาชน และรองรบัการ
ใชบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
และจดัการฝึกอบรมพฒันาโปรแกรมรับการอานขอมลูจากบัตร
ประจ�าตัวประชาชน

โครงสรางการแบงงานและอัตราก�าลังของ สบฐ. : 
โครงสรางแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมงานวิชาการและ
ระบบฐานขอมูล อัตราก�าลัง 10 คน 2. กลุมงานอ�านวยการ
บูรณาการภาครัฐ อัตราก�าลัง 15 คน รวมอัตราก�าลังท้ังหมด 
26 คนหลัก

หลักการท�างาน : การครองตนท่ีดี มีความวิริยะอุตสาหะ 
ในงานท่ีรับผิดชอบ มีความเอ้ือเฟ้ือ เสียสละ แกประโยชนสวนรวม
การครองคนท่ีด ีมีมนษุยสัมพนัธด ียอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
และครองงานท่ีดี มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหส�าเร็จ สนใจและ
เอาใจใสงานท่ีรับผิดชอบ

สถานที่ต้ัง สบฐ. : อาคารส�านักบริหารการทะเบียน ช้ัน 5
หมู 11 คลอง 9 อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เบอรโทร
ติดตอ 02-791-7514

ช่ือ - ต�าแหนง : นายธีรภัทร มีอารีย ผูอ�านวยการ
สวนนิติการงานทะเบียน (สนท.)

ขอมลูสวนตัว : อายุ 50 ปี อายุราชการ 22 ปี ปฏิบัตริาชการ
ท่ีส�านักบริหารการทะเบียน 6 ปี ท้ังสวนกลางและภูมิภาค

งานทีช่อบและถนัดทีสุ่ด : งานดานกฎหมาย งานดานวชิาการ
งานการปกครองทองท่ี

ภารกจิหลักของ สนท. : สนท. เปนสวนใหมเล็กๆ มภีารกิจ
ส�าคัญคือ การพัฒนากฎหมายการทะเบียนและการอ�านวย
ความเปนธรรมดานการทะเบียนใหกับพ่ีนองประชาชนในยุค 4.0
ท่ีทาทาย (สนท. ก�าหนดคานิยมไวส�าหรับขาราชการในสวน
ทุกคน)

โครงสรางการแบงงานของ สนท. : แบงออกเปน 2 กลุมงาน
ไดแก 1. กลุมงานนติกิารงานทะเบียน มหีนาท่ีกล่ันกรอง ศึกษา
วเิคราะห พฒันากฎหมายและระเบียบยกรางกฎหมาย วนิจิฉัย 
ตีความกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของส�านักทะเบียน 
2. กลุมงานอ�านวยความเปนธรรมดานการทะเบียนและบัตร 
มีหนาท่ีรับเร่ืองรองเรียนรองทุกขเก่ียวกับการปฏิบัติงานดาน
กฎหมายการทะเบียน ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จส้ินกระบวนการ
อ�านาจหนาท่ีตามนโยบายท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย

อัตราก�าลังของ สนท. : มีอัตราก�าลังท้ังหมด 10 คน
ผูอ�านวยการ 1 คน เจาพนักงานปกครอง/นิติกร 5 คน
เจาหนาท่ี 4 คน

โครงการส�าคัญของ สนท. ในปี 2563 : มี 2 โครงการคือ 
1. โครงการใหความรูและตรวจติดตามการรองเรียนรองทุกข
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 และ 2. โครงการพฒันาการอ�านวย
ความเปนธรรมเรื่องรองเรียนรองทุกข ในภารกิจเพื่อพัฒนา
ดานความเปนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักการท�างาน : ตองรอบรู ในเนื้องานท่ีรับผิดชอบ
หม่ันศึกษาหาความรู ติดตามขาวสาร และส่ิงท่ีส�าคัญตอง
เปิดความคิดเหมือนกับน�้าในแกวตองไมเต็มสามารถเติมน�้า
ไดตลอด 

สถานที่ต้ัง สนท. : อาคารส�านักบริหารการทะเบียน ช้ัน 4
หมู 11 คลอง 9 อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เบอรโทร
ติดตอ 02-791-7427 ตอ 7227
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 เม่ือวันที ่13 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมวายภุกัษ
ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร นายธนาคม จงจิระ อธิบดี
กรมการปกครอง พรอมดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการสภากาชาดไทย เลขาธิการสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ และเลขาธิการส�านกัประกนัสุขภาพ รวมพธีิ
ลงนามบันทกึขอตกลง (MOU) การน�าขอมลูผูบรจิาคอวัยวะ
และดวงตาไปใชประโยชนรวมกัน โดยมี นายเรวัต อารีรอบ
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีการกระทรวงสาธารสขุเปนประธาน

 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร ผูอ�านวยการสวนสงเสริม
การทะเบียนและบัตร ไดใหการตอนรับคณะผูเขาอบรม
ศึกษาดูงาน และเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “การพัฒนา
ระบบขอมลูทะเบยีนราษฎรเพ่ือสงเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส”
ตามโครงการพัฒนาผูน�าการขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกิจและ
สงัคมดิจิทัล แกนักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสงู
รุนท่ี 2 เมื่อวันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 ส�านักบริหารการทะเบียน 
อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี

“ บริจาคอวัยวะและดวงตา สร้างกุศลผู้ ให้ สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้รับ ”



(ต่อจากฉบับเดือนตุลาคม 2562)
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เ ร่ืองเล ่าจากชนเผ ่า “อาข ่า”

ตอน 2 เกิดในไทย สายเลือดไทย ไทยแน่แท้ไม่แปรผัน
 อาทู อาจอ ไดสัญชาติไทยมาแลว 5 ปี และ อาลุม อาจอ ไดสัญชาติไทยมาแลว 1 ปี ทั้งสองเกี่ยวพันเปนญาติ 
นา - หลาน การไดมาซึ่งสัญชาติไทยของทั้งสองคน แตกตางกันที่เง่ือนไขของการใหสถานะบุคคล และกระบวนการ
พิสูจนคุณสมบัติการไดสัญชาติ 
 ค�ารองของ อาทู อาจอ นั้น คณะกรรมการอุทธรณจังหวัดล�าปาง มีมติในการประชุมพิจารณาค�าอุทธรณของ
ผูยื่นค�ารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน (ท.ร.14) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 จากพยานเอกสาร และ
ค�าใหการของพยานบุคคล ไมปรากฏหลักฐานทีเ่ชือ่ไดวา อาท ูอาจอ เกิดในราชอาณาจักรไทย ตามทีร่ะบุวาเขาเกิดทีบ่าน
แสนใจ ต�าบลแมสลองใน อ�าเภอแมฟ้าหลวง (เดิมคือ อ�าเภอแมจัน) จังหวัดเชียงราย แตการที่เขาเกิดในปี พ.ศ. 2513
อาทู อาจอ เขาควรจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมายตามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง วาดวยการ
พจิารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแกบุคคลบนพืน้ทีสู่ง พ.ศ. 2543 ขอ 11 วรรคสาม ทีก่�าหนดไววา 
“...ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรระหวางวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 เปนบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เวนแตจะพิสูจนไดเปนอยางอ่ืน...” ในที่สุดเขาก็ถูกปฏิเสธ ไมไดรับประโยชน
จากขอสันนิษฐานของกฎหมายที่พึงได
 อาทู อาจอ ยังคงเดินหนาหาหลักฐานเอกสารและพยานบุคคล เพ่ือพิสูจนวาเขาไมไดเกิดในพมา แตเกิดใน
ราชอาณาจักรไทยจริง เขาไดรับความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนในการติดตามหาพยานบุคคล และไดรับความ
ชวยเหลือในการติดตอประสานงานกับทางราชการ ทัง้ทีท่�าการปกครองอ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง และทีท่�าการปกครอง
อ�าเภอแมฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จนกระทั่งสามารถยื่นค�าขอมีสัญชาติไทยอีกครั้ง พรอมหนังสือรับรองการเกิด
(ท.ร.20/1) ออกให ณ ส�านักทะเบียนอ�าเภอแมฟ้าหลวง คราวนี้เขามีพยานเอกสารและบันทึกถอยค�าของพยานบุคคล
พรอมมูล 
  คณะกรรมการอุทธรณจังหวัดล�าปาง มีมติในการประชุมเพื่อพิจารณาค�าอุทธรณของผูยื่นค�ารองขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบาน (ท.ร.14) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 วินิจฉัยชี้ขาดอนุมัติการขอลงรายการสถานะของ
อาทู อาจอ เปนผูไดรับสญัชาติไทย ไมมีผูใดเหน็แยงหรือพิจารณาใหเปนอยางอืน่ ขอเท็จจริงเปนท่ียุติวา “นายอาทู อาจอ”
เปนบุคคลผูเกิดในประเทศไทย ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด”

**********

 การตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งสัญชาติไทยของ อาลุม อาจอ กลับแตกตางจากผูเปนนาอยางส้ินเชิง อาลุม อาจอ
เขาเง่ือนไขตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญติัสัญชาติ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที ่4 )
พ.ศ. 2551 มหีลักฐานเอกสารและมคุีณสมบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การส่ังใหคนทีเ่กิดในราชอาณาจักร
และไมไดรับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเปนคนตางดาวไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทย
เปนการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ขอ 2 (1) - (6) ดังนี้คือ
 (1) บิดาหรอืมารดาทีอ่พยพเขามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยูเปนเวลานานตามวรรคหนึง่ ตองมหีรอืเคยมช่ืีอ
และรายการบุคคลในทะเบียนประวัติหรือเอกสารการทะเบียนราษฎร มีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎร และตองเขามาในราชอาณาจักรเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาปีนับถึงวันที่บุตรยื่นค�ารองตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนเพื่อขอมีสัญชาติไทย
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 (2) มีหลักฐานแสดงวาเกิดในราชอาณาจักร ไดแก สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1)
หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด และตองมีรายการบุคคลในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร แลวแตกรณี
 (3) ไมปรากฏหลักฐานการมีและการใชสัญชาติอ่ืน
 (4) พูดและฟงภาษาไทยเขาใจได ยกเวนเด็กที่มีอายุต�่ากวาเจ็ดปี
 (5) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
 (6) มีความประพฤติดี ไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคง และถาเคยรับโทษคดีอาญาตองพนโทษมาแลว
ไมนอยกวาหาปีนบัถงึวันทีย่ืน่ค�ารองขอมสัีญชาติไทย เวนแตเปนโทษส�าหรบัความผิดทีไ่ดกระท�าโดยประมาทหรอืลหโุทษ 

 หลังจากพนโทษคดีอาญาแลว 5 ปี อาลุม อาจอ ไดพิสูจนตนเองวา เขามีคุณสมบัติพรอมทั้ง 6 ขอ ในที่สุด
จังหวัดล�าปางไดอนุมัติการขอมีสัญชาติไทยให อาลุม อาจอ ตามหนังสือจังหวัดล�าปาง ที่ ลป 0018.1/10218 ลงวันที่ 
19 เมษายน 2561

 อาลุม ยังอยูกับแม และดูแลแม เขายังไมมีครอบครัวของตัวเอง สวนอาทู มีภรรยาและมีบุตร 4 คน ลูกชายคนโต
อยูกับพอแมชวยกันท�าไร ลูกๆ อีก 3 คน ไปท�างานนอกหมูบาน 

ส่งท้าย
 ขอขอบคุณ นายพินิจ แกวจิตคงทอง ปลัดจังหวัดล�าปาง นางสาวจุมพิต เคลือบคนโท หัวหนาศูนยบริหาร
การทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดล�าปาง นายประเดิม เดชายนตบัญชา นายอ�าเภองาว นายนพพร สูศิริรัตน ปลัดอ�าเภอ 
(เจาพนกังานปกครองช�านาญการ) หวัหนาฝายทะเบียนและบัตร ขาราชการ เจาหนาที ่และ สมาชกิ อ.ส. ทีท่�าการปกครอง
อ�าเภองาว ที่กรุณาอ�านวยความสะดวกแกทีมงาน ต้ังแตเริ่มตนประสานงาน จัดเตรียมขอมูลลวงหนา และลงพื้นที่
จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ และสุดทาย ขอขอบคุณผูใหขอมูลเปนกรณีศึกษา คุณอาทู อาจอ คุณอาลุม อาจอ และผูใหญ 
อรุณ เยละ เรื่องเลาจากชนเผาอาขา ขออ�าลาดวยภาษาอาขาวา “หมาจ้ือมา” แปลวา พบกันใหมคะ.

 อรุณ เยละ ผูใหญบาน บานแมฮาง หมูที่ 4 ต�าบลนาแก 
อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง บอกกับเราวา เขาเปนผูใหญบานมา 18 ปี
ดูแลพี่นองชาวอาขาอยางใกลชิด ต้ังแตกอนที่จะไดสัญชาติไทย 
จะแนะน�าใหทุกคนอยูในระเบียบของประชาคมหมูบาน กรณีมี
กิจกรรมในชุมชนก็ใหมารวมมือกัน เรื่องความประพฤติและการ
ท�ากจิกรรมของหมูบานชมุชน ท้ังอาทู และอาลุม ไดใหความรวมมือ
เปนอยางดี และอยูในกฎระเบียบของหมูบาน ประกอบอาชีพ
สุจริต ใชชีวิตอยางเปนปกติสุข 

1 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 79 ง วันที่ 14 มีนาคม 2560 หนา 10.

อรุณ เยละ ผูใหญบาน
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ความส�าคัญของการถ่ายรูปท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2542) และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัว
ประชาชน พ.ศ. 2526 ขอ 5 วรรคสาม ก�าหนดใหรูปถายของผูถอืบตัร
ตองเปนรปูถายหนาตรงไมสวมหมวกหรอืแวนตาสีเขม และไมใส
ผาคลมุใบหนาหรอืผาโพกศีรษะเวนแตผูซ่ึงมีความจ�าเปนตามศาสนา
นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผูถือบัตร
แตจะตองเปิดใหเหน็ใบหนา หนาผาก ค้ิว ตา จมกู ปาก และคาง
 กรมการปกครองไดพัฒนากระบวนการการถายรูป
ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการถายรูป
ดวยกลองถายรปูชนดิฟิลมขาวด�า ชนดิฟิลมสี กลองวดีโีอ จนถึง
กลองถายรูประบบดจิทัิลตอเชือ่มกบัระบบคอมพวิเตอรในปจจบุนั 

 ระบบการรูจ�าใบหนา หรือ ระบบการจดจ�าใบหนา
(Facial Recognition system) คือระบบการตรวจหาใบหนา
ของมนษุยและปรบัภาพใบหนาโดยอัตโนมัต ิกรอบจะปรากฏข้ึน
บนใบหนาท่ีถูกตรวจจับ และโฟกัส สี และคาการวัดแสงจะถูก
ปรับโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นเมื่อบันทึกดวยคุณภาพแบบ HD 
เทคโนโลยีการบีบอัดจะจัดสรรความจุของขอมูลใหลดลง แตได
ขอมลูท่ีเปนประโยชนมากข้ึนเพือ่ปรบัคุณภาพของภาพ ขอมลูท่ี
ไดจะถกูน�าไปเปรยีบเทียบกบัขอมลูตวัอยางท่ีเกบ็บันทึกไว อาจจะ
ท้ังใบหนา หรือเพียงบางสวน ขึ้นกับชนิดของวิธีแยกเอกลักษณ
ใบหนา (อางอิงจาก th.wikipedia.org)

 ระบบโปรแกรมการออกบัตรประจ�าตวัประชาชนตามสญัญาเชาระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณประกอบโครงการจัดท�า
ระบบใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน สัญญาเชาเลขท่ี 73/2562 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2562 ไดมีการน�าเทคโนโลยีระบบการรูจ�าใบหนา (Face Recognition) มาใชงานรวมกับระบบการเปรียบเทียบลายพิมพน้ิวมือ
ของประชาชนผูขอมีบัตร เพื่อน�าอัตลักษณบุคคลมาใชในการพิสูจนยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและ
บัตรประจ�าตวัประชาชน ดังน้ัน การถายรูปท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน นอกจากเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบจะตองค�านึงถงึคุณภาพ
ของผลงานในอนัท่ีจะสรางความพงึพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการดวยการถายรูปผูขอมีบัตรแตละรายใหไดสัดสวน ขนาด 
และความคมชัดท่ีเหมาะสมแลวยังตองค�านึงถงึความไดมาตรฐานเพือ่การน�าไปใชประโยชนในการพสิจูนยนืยนัตัวบุคคลดวย
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ค�าแนะน�าการถายรูปผูขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน
1. ปรบัระดบัความสูงของกลองถายรปูใหสัมพนัธกับความสูง

ของผูขอมีบัตร โดยใหเสนสีน�้าเงินท่ีตัดกัน 2 เสน อยูประมาณ
ปลายจมูก

2. ขยายภาพท่ีเลนสตัวกลองใหตัวเลขแสดงความสูงติดกับ
เสนสีเขียว ในกรณีท่ีขยายภาพจากเลนสแลว ตัวเลขความสูง
ยังไมติดเสนสีเขียว ระบบมีตัวชวยยอหรือขยายภาพโดยการกด
ปุม - หรือ + (ดิจิตอลซูม)

3. ปรับความคมชัดของรูปถายดวยการกดปุม Auto focus
4. สังเกตตัวชวยดานขางกรอบภาพใบหนา โดยจะแบงเปน 

3 สี ไดแก สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยสีแดงหมายถึงคุณภาพ
ยังไมดี สีเหลืองหมายถึงพอประมาณ และสีเขียวหมายถึงอยูใน
เกณฑดี ดังนี้ 

4.1 ความสวาง เพื่อชวยตรวจสอบภาพใบหนาวา มืด
เกินไป หรือ สวางเกินไป ซ่ึงระบบมีตัวชวยโดยการเล่ือนแถว
ปรับความสวาง หากตองการใหภาพสวางข้ึนใหเล่ือนไปทาง
ดานขวา (คา +) หากตองการลดความสวางลงใหเล่ือนไปทาง
ดานซาย (คา -)

4.2 การตรวจจับดวงตาดานขวา เพือ่ชวยตรวจสอบวา
พบดวงตาดานขวาหรือไม สีเขียวหมายถึงพบดวงตา และสีแดง
หมายถึงไมพบดวงตา

4.3 การตรวจจบัดวงตาดานซาย เพือ่ชวยตรวจสอบวา
พบดวงตาดานซายหรือไม สีเขียวหมายถึงพบดวงตา และสีแดง
หมายถึงไมพบดวงตา

4.4 การหันหนา ซาย - ขวา เพื่อชวยตรวจสอบใหภาพ
ใบหนาสมดุล

4.5 การกมหนา - เงยหนา เพื่อชวยตรวจสอบภาพ
ใบหนาใหไดระดบัระนาบ (สัมพนัธกบัระดบัความสงูกลองตามขอ 1.)
(ควรใหตัวชวยทุกปุ่มขึ้นสีเขียวกอนกดชัตเตอรถายรูป)

สถานที่บริการจัดท�าบัตร ควรจัดพื้นท่ี
ส�าหรับแตงตัวใหแกประชาชนเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนถายรูปท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 
และจดัหาส่ิงอ�านวยความสะดวกเพิม่เตมิในการ
ถายรูป เชน กระจกเงา หวี เส้ือคลุม เปนตน 
พร อมท้ังจอคอมพิวเตอร  ท่ีแสดงภาพของ
ผู ขอมีบัตรขณะถายรูปเพื่อจัดใบหนาของ
ผูขอมีบัตรใหไดภาพท่ีไดสัดสวนเหมาะสม

5. เม่ือกดชัตเตอรถายรูปแลว ควรใหผูขอมีบัตรตรวจดรููปถายของตนในจอคอมพวิเตอรวามีความพงึพอใจในรูปถายท่ีจะพมิพ
ลงบนบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือไม อยางไร กอนท่ีจะด�าเนินการผลิตบัตรประจ�าตัวประชาชนในขั้นตอไป



นายอภวัิชร์ กลบีจ�าปี
ปลัดอ�าเภอฝ่ายทะเบยีนและบัตรฯ

นายพนิจิ แก้วจติคงทอง
ปลัดจังหวัดล�าปาง
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 นายพินิจ แกวจิตคงทอง ปลัดจังหวัดล�าปาง ไดกลาวถึง แนวทางการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรของ
ส�านักทะเบียนเพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจวา ปจจุบันจังหวัดล�าปางมีส�านักทะเบียนอ�าเภอ จ�านวน 13 แหง 
ในเรื่องการปฏิบัติงานดานทะเบียน จะเนนความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และการป้องกันทุจริตดานทะเบียนและบัตร 
โดยใหแตละส�านักทะเบียนถือปฏิบัติอยางเครงครัด การป้องกันหมายถึงตองมีการตรวจสอบ รอบคอบ สอบสวน กรณี
มีการรองเรียน ตองเรงเยียวยากับผูที่ไดรับผลกระทบ การใหบริการตองท่ัวถึงโดยไมเลือกปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานทะเบียน ไดมีการจัดรูปแบบออกเปน 2 รูปแบบ 1. ปลัดจังหวัดจะตองออกไปตรวจงานในหนาที่
ปลดัจังหวดัทุกส�านักทะเบียนอ�าเภอเปนประจ�า เพ่ือรับทราบปญหา 2. รูปแบบการจัดประชุมแนวทางปฏบัิติดานทะเบียน
โดยมีการจัดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานใหแกส�านักทะเบียนทั้งหมดใน
ความรับผิดชอบของจังหวัดล�าปาง 

สัมภาษณ์... นายอภิชาต กันทิมา ปลัดอ�าเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
 อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง อ�าเภอ
วงัเหนือ แบงการปกครองเปน 8 ต�าบล 80 หมูบาน ปจจุบนัมี นางสาวรฌทร สงวนพงศ
นายอ�าเภอวังเหนือ เปนนายทะเบียนอ�าเภอและนายอภิชาติ กันทิมา ปลัดอ�าเภอ
เปนผูรับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน นายอภิชาติ กันทิมา
ไดกลาวถงึหลักการใหบรกิารประชาชนวา “ย้ิมแยม แจมใส ใหบรกิารดวยความประทับใจ”
เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล อ�าเภอวังเหนอื มกีลุมชาติพนัธุตางๆ หลายกลุมใน
พืน้ที ่พบมากทีสุ่ดอยูทีต่�าบลรองเคาะ หมูที ่12 เนือ่งจากต�าบลนีจ้ะเปนชนเผาตาง ๆ
อาศัยอยูกันเปนจ�านวนมาก เชน เผายัว่ เผาเยา ปญหาทีพ่บมากทีสุ่ดคือการไมมบัีตร
ประจ�าตัวประชาชนและไมมสีถานะทางทะเบียน ในปี พ.ศ. 2562 ทางส�านกัทะเบียน
อ�าเภอวังเหนือเขาไปใหการชวยเหลือและส�ารวจสถานะบุคคลทางทะเบียน พบวา
ไดมีการอนุมัติสัญชาติไทยใหกับคนกลุมนี้ไปแลว จ�านวน 5 ราย เมื่อเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2562 ที่ผานมา โดยจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแลว จ�านวน 2 ราย
สวนคนไรรากเหงานั้นปจจุบันไดมายื่นเรื่องขอสัญชาติไว จ�านวน 2 ราย อยูระหวาง
การตรวจสอบเอกสารของทางอ�าเภอ แนวทางการใหบริการประชาชนจะยึดแนวทาง
การท�างานโดยยึดหลักกฎหมายและหนังสือส่ังการเปนแนวทางในการท�างาน

“สัมภาษณ์” นายพินิจ แก้งจิตคงทอง ปลัดจังหวัดล�าปาง
การก�ากับดูแลงานส�านักทะเบียนอ�าเภอในหน้าที่ของปลัดจังหวัด
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2. สถิติการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
 2.1 กรณีท่ัวไป ไดแก การออกปฏิบัติงานจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนตามสถานที่ตางๆ ตามที่ไดรับการ
รองขอหรอืในโอกาสตางๆ เชน งานกาชาด การออกหนวยอ�าเภอหรอืจังหวัดเคล่ือนที ่สถานศึกษา เปนตน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ด�าเนินการจ�านวน 639 ครั้ง ผูรับบริการจ�านวน 16,157 ราย
 2.2 กรณีผูป่วยติดเตียง คนชรา และผูพิการจนไมสามารถเคลื่อนยายได (เริ่มด�าเนินการตั้งแต 13 ธันวาคม 
2559 เปนตนมา)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ห้วงระยะเวลา จำานวน (คร้ัง) ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ รวม (ราย)

2560 13 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 1,890 1,636 957 1,338 3,931
2561 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 1,703 3,434 1,422 2,296 7,152
2562 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 1,808 3,405 1,627 2,696 7,728

รวม 5,401 8,475 4,006 6,330 18,811

 2.3 กรณีผูอยูในความดูแลของเรือนจ�าและทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด�าเนินการ
จ�านวน 27 ครั้ง (แหง) ผูรับบริการจ�านวน 7,098 ราย

3. สถิติผูประสงคบริจาคอวัยวะและหรือดวงตาเพื่อการปลูกถาย ณ สถานที่รับค�าขอมีบัตรทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ห้วงระยะเวลา อวัยวะ ดวงตา อวัยวะและดวงตา รวม (ราย)

2560 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2561 4,416 221 1,889 6,526

2561 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 3,929 154 3,397 7,480
2562 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 2,545 89 2,508 5,143

รวม 10,890 464 7,794 19,149

หมายเหตุ - เริ่มด�าเนินการต้ังแต 1 มกราคม 2560 เปนตนมา                                                                             
ทีม่าขอมลู   :  ฝายยทุธศาสตรและวิชาการ กลุมงานบรหิารการจัดท�าบัตร สวนบัตรประจ�าตัวประชาชน   0-2791-7625

สรุปผลการด�าเนินงานภารกิจด้านงานบัตรประจ�าตัวประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ผลการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ห้วงระยะเวลา ทำาบัตรในประเทศ (ราย) ทำาบัตรต่างประเทศ (ราย) รวม (ราย)

2561 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 8,733,413 18,983 8,752,396

2562 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 7,158,229 16,433 7,174,662
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โครงการจัดท�าระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน ตอนที่ 1

 ความเปนมาของโครงการ ส�านกับรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานกลาง
ที่รับผิดชอบดานการบริการประชาชนดานการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว 
ตามพระราชบัญญติัการทะเบียนราษฎร พระราชบัญญติับัตรประจ�าตัวประชาชน และกฎหมายอ่ืน ๆ  ทีเ่ก่ียวของ พรอม
ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด เชน ใหการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ เปนตน โดยระบบคอมพิวเตอรแบบออนไลน แบบรวมศูนย (Centralized Systems) ซึ่งมีหนวย
บริการประชาชน ทุกส�านักทะเบียนทั่วประเทศ และส�านักทะเบียนในตางประเทศ รวมจ�านวนทั้งหมด ประกอบดวย
 (1) ส�านักทะเบียนอ�าเภอ 878 แหง 
 (2) ส�านักทะเบียนทองถิ่น 1,557 แหง 
 (3) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 93 แหง 
 (3) ศูนยบริการอ�าเภอยิ้ม 51 แหง
 (4) หนวยบริการเคลื่อนที่ จ�านวน 154 หนวยบริการ
 ดานการใหบริการ ณ ปจจุบันมีหนวยงานที่ท�าบันทึกขอตกลง (MOU) เพื่อขอใชขอมูลทะเบียนราษฎรและ
ทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 219 หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562) มีผูใชงานในระบบจ�านวน 
236,039 ราย มีปริมาณการเรียกใชขอมูลไมนอยกวา 400 ลานรายการตอปี และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ใหสามารถรองรับการใหบริการขอมูลทางดานการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชนแกทุกสวนราชการท่ีมี
มากขึน้ ตามแนวทางการบูรณาการฐานขอมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั (Linkage Center) ตามมติคณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อลดการเรียกส�าเนาเอกสารที่สวนราชการออกให และการใช
บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานราชการ ซึ่งที่ผานมากรมการปกครอง
ไดด�าเนินการเชาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ ดังนี้
 1) โครงการจัดท�าระบบใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรแบบใหม สัญญาเชาเลขที่ 152/2553 
ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 ซึ่งสัญญาเชามีผลตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 ระยะเวลาในการเชา 6 ปี และสิ้นสุดสัญญาเชา 
เดือนพฤศจิกายน 2561
 2) โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรใหบรกิารประชาชนดานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนเพือ่ทดแทน
ระบบเดิม 455 แหง สัญญาเลขที่ 64/2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลาในการเชา 6 ปี และสิ้นสุดสัญญาเชา
เดือนกรกฎาคม 2564
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1. เมื่อมีคนเกิดในบาน หรือคนเกิดนอกบานจะตองแจงเกิด
ตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในกี่วัน
 ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่เกิด
 ข. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เกิด
 ค. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เกิด
 ง. ภายใน 60 วัน นับแตวันที่เกิด
2. ถาทานพบเด็กทารกแรกเกิดถูกวางทิ้งไว และยังมีชีวิตอยู 
จะตองปฏิบัติอยางไร
 ก. น�าเด็กสงต�ารวจ
 ข. แจงการเกิด
 ค. ถาสงสารเด็กก็รับเลี้ยงไวเลย
 ง. ถูกทุกขอ
3. เมื่อมีคนเกิดนอกบาน เชน คลอดบนรถไฟ ใครมีหนาที่
แจงเกิด
 ก. เปนหนาที่ของเจาหนาที่บนรถไฟ
 ข. เปนหนาที่ของต�ารวจที่จะตองแจงการเกิด
 ค. เปนหนาที่ของมารดาเด็ก หรือบิดาของเด็ก ถึงแม
จะไมไดอยูเหตุการณขณะเด็กเกิด
 ง. ถูกทุกขอ

4. เมื่อคนเกิดในบาน กฎหมายก�าหนดเปนหนาที่ของใคร
จะตองแจงการเกิด
 ก. เจาบาน หรือลุง ป้า นา อา ของเด็ก
 ข. เจาบาน หรือบิดา หรือมารดา
 ค. เจาบาน หรือบิดาเทานั้น
 ง. เจาบานเทานั้น เพราะเปนเจาของบาน ซึ่งเปน
สถานที่ที่เด็กเกิด
5. กรณีเด็กเกิดนอกบานและมีเหตุจ�าเปนที่ผูแจงไมอาจ
แจงตามกฎหมายกฎหมายอนุโลมใหแจงภายหลังได หรือไม
ภายในกี่วัน
 ก. ไดแตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันเกิด
 ข. ได แตตองไมเกิน 45 วัน นับแตวันเกิด
 ค. ไมได เพราะกฎหมายบัญญัติและบังคับไวไมเกิน 
15 วัน
 ง. ไมไดใหการแจงเกิดเกินก�าหนดเวลา
6. เมื่อมีคนตายในบาน หรือนอกบานจะตองแจงตอ
นายทะเบียนผูรับแจงภายในกี่ชั่วโมง
 ก. ภายใน 24 ชั่วโมง
 ข. ภายใน 48 ชั่วโมง
 ค. ภายใน 72 ชั่วโมง
 ง. ทันทีที่พบการตายเกิดขึ้น

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ 



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

	 ถาม ตองการขอคัดทะเบียนราษฎรของคุณปูที่เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ.2519 โดยไดแจงการตายไวที่จังหวัดชลบุรี 
แตเนื่องจากไมสะดวกจะไปขอคัดทะเบียนราษฎรที่จังหวัดชลบุรี แลวจะสามารถขอคัดไดที่ไหนไดบาง
 ตอบ การขอคัดรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรรายการทะเบียนคนตาย หากมีการจัดเก็บรายการทะเบียน
คนตายไวในระบบไมโครฟิลม ผูรองสามารถขอคัดส�าเนาทะเบียนรายการคนตายไดที่ส�านักทะเบียนที่เก็บรักษาเอกสาร
รายการคนตายที่เปนตนฉบับ ส�านักทะเบียนกลาง ส�านักทะเบียนจังหวัด ส�านักทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือส�านัก
ทะเบียนทีจั่ดท�าทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพวิเตอร แหงใดแหงหนึง่ก็ไดในวันเวลาราชการ แตหาก รายการทะเบียน
คนตายดังกลาวไมไดจัดเก็บไวในระบบไมโครฟิลม ใหผูรองไปขอคัดและรบัรองรายการทะเบียนคนตายทีส่�านกัทะเบียน
ที่ออกรายการทะเบียนคนตายให
	 ถาม ลูกดฉินัเกดิทีต่างประเทศ ไดแจงการเกิดทีส่ถานทูตไทยเรียบรอยแลว พอจะมาเพ่ิมช่ือและขอเลข 13 หลัก
ท�าไมถึงยากจัง และใชเวลานานมากเลยในเมื่อเอกสารก็ครบทุกอยาง
 ตอบ การขอเพิม่ชือ่คนสัญชาติไทยทีเ่กิดในตางประเทศ หากพจิารณาจากคูมอืส�าหรบัประชาชน ไดก�าหนด
ระยะเวลา ในการด�าเนนิการเรือ่งดงักลาวไว 30 วัน นบัจากวันทีเ่จาหนาทีร่บัค�ารองและเอกสารครบถวน หากผูรองเหน็วา
ระยะเวลาในการด�าเนนิการลวงเลยมานาน ใหติดตอสอบถามความคืบหนาการด�าเนนิการกับส�านกัทะเบียนทีย่ืน่ค�ารอง
ดังกลาว
 ถาม กรณีเสียชวิีตดวยอุบัติเหตุ ทีจั่งหวัดปทมุธาน ีแตมชีือ่ทีจั่งหวัดนครราชสีมา และเอาศพมาเผาทีจั่งหวัด
นครราชสีมา อยากทราบวาตองแจงการตายที่ไหน
 ตอบ กรณีดังกลาว สามารถแจงการตายได ดังนี้ 
 1. ใหแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีการตายหรือพบศพ 
 2. หากยงัไมไดมกีารแจงการตายแตมกีารเคล่ือนยายศพไปตางทองทีท่ีม่กีารตาย ใหแจงการตายตอนายทะเบียน
อ�าเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นที่ศพอยูหรือทองที่ที่มีการจัดการศพโดยการเผา ฝง หรือท�าลายก็ได
	 ถาม บิดาหรือมารดาตองการยายปลายทางลูกอายุ 3 ขวบ ตองใชสูติบัตรตัวจริงเทานั้น หรือสามารถคัด
รับรองสูติบัตรแทนฉบับจริง เพื่อน�าไปเปนหลักฐานการยายปลายทางลูกไดหรือไม
 ตอบ การยายปลายทางของลูกบิดามารดาตองใชสูติบัตรฉบับจรงิเพือ่ใชในการยนืยนัความเปนเจาของรายการ
หากไม สามารถแสดงรายการสูติบัตรตัวจรงิได บิดามารดาสามารถขอคัดรบัรองรายการสูติบัตรแทนฉบับจรงิเพือ่ใชเปน
หลักฐานในการขอยายปลายทางบุตรได
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	 ถาม แมไมมีสถานะทางทะเบียนสามารถยายปลายทางลูกที่เปนคนไทยไดหรือไม
 ตอบ แมที่เปนบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนสามารถด�าเนินการยายปลายทางลูกได แตผูรองตองแสดง
หลักฐานบัตรประจ�าตัวของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน เพื่อใชในการยืนยันตัวตนตอนายทะเบียน
 ถาม กรณตีองการเปล่ียนบตัร เนือ่งจากบตัรเดมิค�าน�าหนานามเปน “เดก็ชาย” ตองการจะเปล่ียนค�าน�าหนานาม
เปน “นาย” แตลายนิ้วมือไมตรงกัน ตองท�าอยางไรและจ�าเปนตองกลับไปท�าที่ภูมิล�าเนาตามทะเบียนบาน หรือตองไป
ท�าที่เขตที่เคยท�าบัตรได และตองน�าเอกสารอะไรไปดวย
 ตอบ การขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนค�าน�าหนานามเปน “เด็กชาย” เปน “นาย” สามารถยื่นค�าขอเปลี่ยน
บัตรประจ�าตัวประชาชนตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมหลักฐานบัตรเดิม ณ ที่วาการอ�าเภอ ส�านักงานเขต ส�านักงาน
เทศบาลศาลาวาการเมอืงพทัยา ทกุแหงทัว่ประเทศทีเ่ปิดใหบรกิารจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนดวยระบบคอมพวิเตอร
ตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2544 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ขอ 59 วรรคสอง
แตหากผลการเปรียบเทียบลายนิ้วมือไมผานการเปรียบเทียบดวยระบบคอมพิวเตอร ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
รายการท�าบัตรเดิมของผูขอมีบัตรและพิจารณาเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลทะเบียนบัตรกับ
ลายพิมพนิ้วมือของผูขอดวยตนเองเพื่อยืนยันวาเปนบุคคลเดียวกัน และในกรณีเชนวานี้ พนักงานเจาหนาที่อาจเรียก
เอกสารหลักฐานหรือสอบสวนเจาบานหรือบุคคลที่นาเชื่อถือแลวแตกรณีเพิ่มเติมไดเทาที่จ�าเปน ตามขอ 7 วรรคส่ี 
(2) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) และฉบับแกไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัว
ประชาชน พ.ศ. 2526
	 ถาม นองสะใภ อายุ 22 ปี ไมเคยถายบัตรประจ�าตัวประชาชนเลยตั้งแต อายุ 15 ปี เพราะมีปญหากับพอ
ที่บาน พอไมยอมใหทะเบียนบานตัวจริงมา กรณีนี้จะท�าอยางไรถึงจะท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนได
 ตอบ การขอมีบัตรครั้งแรกไมไดยื่นค�าขอภายในก�าหนดระยะเวลาตองมีบัตร หากเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย
และมีชื่อในทะเบียนบานและหลักฐานเปนที่เชื่อถือได สามารถยื่นค�าขอมีบัตรไดตามระเบียบกรมการปกครองวาดวย
การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2554 ขอ 59 วรรคแรก ประกอบขอ 11 (1) วรรคสอง โดยผูยื่นจะตองแสดง
เอกสารสูติบัตร หากไมมสูีติบัตรมาแสดงใหใชหลักฐานเอกสารทีท่างราชการออกใหอยางใดอยางหนีง่ (ถาม)ี และน�าพยาน
บุคคล เชน เจาบาน หรอืบุคคล ผูนาเชือ่ถอืมาใหพนกังานเจาหนาทีด่�าเนนิการสอบสวนและบันทึกค�าใหการรบัรองบุคคล
เพื่อประกอบการพิจารณาท�าบัตร

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 อภิรติปญญา, นายพิธาสรวง จันทรฉายฉัตร, น.ส.ณัฐธยาน ตรีรัตนานุสรณ, นายธีรภัทร มีอารีย
บรรณาธิการประจ�าฉบับ ชาคริต ตันพิรุฬห กองบรรณาธิการ ณรงคฤทธิ์ มาทอง, อภัสรา พิทักษวงศ, ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายจัดท�า 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 - 31 ตุลาคม 2562

1 - 10 ตุลาคม 2562

1 - 10 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

1

2

3

ที่ตั้งศูนย

ลงทะเบียนและทำบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหกับนักเรียน นักศึกษา
พนักงานบริษัท และบุคลากรตามที่หนวยงานตาง ๆ แจงความประสงคผาน ศอญ.
จอส.904

47,712

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(50 เขต กรุงเทพมหานคร) 2,507

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(878 อำเภอทั่วประเทศ) 123,752

 ในหวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
2562 ที่ผานมา ไดเกิดเหตุอุทกภัยและน้ำปา
ไหลหลากจากอิทธิพลพายุโซนรอน “โพดุล”
และพายุโซนรอน “คาจิกิ” เปนเหตุให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนและทรัพยสิน
เสียหายเปนจำนวนมาก

 ทั้งน้ี ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562
มีประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยธรรมชาติไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
การทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 56,681 ราย คิดเปนเงิน
คาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนรวมจำนวน 5,668,100 บาท

      กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับผูประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)
ในทองที่ 8 จังหวัด ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยใหขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรแกผูถือบัตรซึ่งมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในทองที่ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปจจุบัน จากภายในกำหนด 60 วัน นับแตวันที่ตอง
มีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตร เปนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และใหยกเวนคาธรรมเนียมการมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรหายหรือ
ถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด สำหรับผูซึ่งตองมีบัตรที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในทองที่ทุกอำเภอ ในจังหวัดขอนแกน ยโสธร เพชรบูรณ พิษณุโลก รอยเอ็ด
พิจิตร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี และไดยื่นคำขอมีบัตรในทองที่จังหวัดดังกลาว

รวมทั้งสิน 173,971

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

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

การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยธรรมชาติจากพายุโซนรอน “โพดุล” และ “คาจิกิ”

 กรมการปกครอง โดยศูนยบริหารการทะเบียนภาคสาขา
จังหวัดรวมกับอำเภอในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติออกหนวย
บริการจัดทำบัตรเคล่ือนที่ (Mobile Unit) บริการประชาชน
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