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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน�กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

� วารสาร�The�One�ฉบับส�งท�ายป��2562�ได�ผ�านการเดินทางมาเป�นเวลาครบ�10�ป�แล�วนับจากการตีพิมพ�เผยแพร�
ฉบับปฐมฤกษ�เม่ือเดือนมกราคม�2552�เป�นต�นมา�อาจกล�าวได�ว�าฉบับนี้เป�นการบรรจบทศวรรษแรกของวารสาร�The�One
� วารสาร�The�One�มีความส�าคัญและจ�าเป�นในฐานะที่เป�นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ�เป�นสื่อกลางงานด�าน
การทะเบียนและบัตรฯ�และขณะเดียวกันส�านักบริหารการทะเบียนก็มีการผลิตรายการโทรทัศน�ผ�านดาวเทียม�DOPA�
CHANNEL�เพ่ือเผยแพร�สาระงานทะเบียนและบัตรฯ�ควบคู�กันไปด�วย
� ส�านักบริหารการทะเบียนมีพัฒนาการงานส�าคัญหลายด�าน� มีการส�งเสริมและพัฒนาความรู�ให�แก�บุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน� การแก�ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมายการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนให�ทันสมัยและสอดรับกับ
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงบริบทความม่ันคงภายในประเทศและกติกาของสังคมโลกด�านสิทธิมนุษยชน�การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให�ก�าวหน�าและรองรับการใช�ประโยชน�จากบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค�
(Smart�Card)�มากย่ิงขึ้น�รวมทั้ง�มีความพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการให�บริการประชาชนของทุกส�านักทะเบียน
และทุกหน�วยบริการท้ังในประเทศและต�างประเทศมาอย�างต�อเนื่อง
� ภารกิจและหน�าที่ของส�านักบริหารการทะเบียนเกี่ยวพันกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตั้งแต�เกิดจนตาย
ท�าให�ประชาชนได�เข�าถึงสิทธิประโยชน�ท่ีพึงจะได�รับบริการและสวัสดิการจากรัฐ�ป�จจุบันได�เป�ดโอกาสให�หน�วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน� ตลอดจนสถาบันการเงิน� ธนาคาร� และพรรคการเมือง� ได�พัฒนาระบบภายในองค�กร� เพ่ือรองรับการใช�
ประโยชน�จากฐานข�อมูลกลางภาครัฐ�(Linkage�Center)�ได�อีกด�วย
� ในป�จจุบันการประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข�าวสารข�อมูลจากส�วนกลางไปยังหน�วยงานในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถิ่น
มีช�องทางให�เลือกมากมาย�ท้ังในรูปแบบของสิ่งพิมพ��และรูปแบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส��ย่ิงไปกว�านั้นการใช�อินเทอร�เน็ต
ผ�านโทรศัพท�แบบสมาร�ทโฟน�ก็ช�วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตามความเคล่ือนไหวและการติดต�อประสานงาน�
เพ่ือให�การปฏิบัติราชการตามนโยบาย�ค�าส่ังและข�อสั่งการต�างๆ�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วารสาร� The� One� ยังคงท�าหน�าที่ประชาสัมพันธ�เผยแพร�สาระทะเบียนและบัตรฯ� และเป�นทางเลือกหนึ่งของ
ท�านผู�อ�านต�อไปในอนาคตข�างหน�า
� ในโอกาสส�งท�ายป��2562�ผมขอส�งก�าลังใจและขอขอบคุณเพื่อนข�าราชการ�พนักงาน�ลูกจ�าง�ส�านักบริหารการทะเบียน
ศูนย�บริหารการทะเบียนภาค�ศูนย�บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด� ส�านักทะเบียนจังหวัด� ส�านักทะเบียนอ�าเภอ�
และส�านักทะเบียนท�องถิ่นทุกท�าน�ท่ีได�ตั้งใจท�างานด�วยความรับผิดชอบ�มีความวิริยะอุตสาหะ�ทุ�มเท�และเสียสละด�วยดี
มาตลอดท้ังป�� รวมถึงการปฏิบัติหน�าที่ให�บริการงานทะเบียนและบัตรฯ� ในวันหยุดช�วงเทศกาลส�งท�ายป�เก�าต�อนรับ
ป�ใหม�ด�วย.
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

� พล.อ.อนุพงษ�� เผ�าจินดา� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย� เป�นประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการ
นายอ�าเภอแหวนเพชร�และโครงการปลัดอ�าเภอแหวนทองค�า�ประจ�าป��2562�โครงการคัดเลือกหมู�บ�านดีเด�น�(บ�านสวย�เมืองสุข)�
ประจ�าป��พ.ศ.�2562�และโครงการคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด�น�ประจ�าป��พ.ศ.2562�โดยมี�นายธนาคม�จงจิระ�อธิบดีกรมการ
ปกครอง�นายวีนัส�สีสุข�ผู�อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน�และคณะผู�บริหารสังกัดกรมการปกครอง�เข�าร�วมในพิธีดังกล�าว
เม่ือวันอาทิตย�ท่ี�1�ธันวาคม�2562�เวลา�09.00�น.�ณ�ห�องประชุมราชสีห��ศาลาว�าการกระทรวงมหาดไทย

� ในโอกาสดังกล�าว�พล.อ.อนุพงษ�� เผ�าจินดา�ได�กล�าว
ช่ืนชมนายอ�าเภอและปลัดอ�าเภอที่ได�รับรางวัลว�าเป�นผู�ที่
กรมการปกครองพิจารณาแล�วว�าเป�นผู�มีความรู�ความสามารถ
มีคุณธรรม� จริยธรรม� และมีผลงานเด�นเป�นที่ประจักษ�� ได�รับ
การยอมรับจากประชาชนและผู�เกี่ยวข�องถือเป�นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค�าของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย�
และขอให�ยึดมั่นในความดี�น�าความรู�ความสามารถไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ี� โดยมีประชาชนเป�นศูนย�กลาง� รักษา
เกียรตินี้ไว�เป�นแบบอย�างท่ีดีต�อไป
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

� นายธนาคม�จงจิระ� อธิบดีกรมการปกครอง�
พร�อมด�วย� นายวีนัส� สีสุข� ผู�อ�านวยการส�านักบริหาร
การทะเบียนและคณะผู�บริหารในสังกัดกรมการปกครอง�
ร�วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย�สมเด็จ
พระเจ�าบรมวงศ�เธอ�กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ�เน่ืองใน
วันท่ีระลึกคล �าย วันสิ้นพระชนม �� เ ม่ือวันอาทิตย � ท่ี
1� ธันวาคม� 2562� เวลา� 06.00� น.�ณ� บริเวณด�านหน�า
อนุสาวรีย�สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ�เธอ� กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพ�กระทรวงมหาดไทย

� นายสมหวัง�พ�วงบางโพ�รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป�นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการ
ขอแปลงสัญชาติเป�นไทย� การขอถือสัญชาติไทยตาม
สามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย� คร้ังที่� 10/2562�
เม่ือวันอังคารท่ี� 12�พฤศจิกายน� 2562� เวลา� 09.30�น.�
ณ�ห�องประชุมบัวขวัญ� ช้ัน�2�ส�านักบริหารการทะเบียน�
อาคารกรมการปกครอง�(คลอง�9)�อ�าเภอล�าลูกกา�จังหวัด
ปทุมธานี
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� นายวีนัส�สีสุข�ผู�อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน�
กรมการปกครอง� ตรวจเย่ียมบูธกรมการปกครอง� และ
เยี่ยมผู�ปฏิบัติงานในการให�บริการบัตรประจ�าตัวประชาชน
ทะเบียนท่ัวไปและมอบบัตรประจ�าตัวประชาชน,�ใบจัดต้ัง
ช่ือสกุล� ให�กับประชาชนที่เข�ามารับบริการในงานกาชาด�
เมื่อวันอังคารที่� 19� พฤศจิกายน� 2562�ณ� สวนลุมพินี�
กรุงเทพมหานคร

� รัฐบาลจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพ�อแห�งชาต�ิ5�ธันวาคม
2562� เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน�อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช� บรมนาถบพิตร� โดยน�า
กิจกรรมทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมาจัดแสดง
ให�ประชาชนเข�าเยี่ยมชมและใช�บริการ�ณ�ท�องสนามหลวง�
ระหว�างวันท่ี�5�-�14�ธันวาคม�2562

� กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให�กรมการปกครองจัดหน�วยบริการ
งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมบริการประชาชน
ภายใต�หัวข�อนิทรรศการ� “ปณิธานความดี� ...� มีแล�วแบ�งป�น”� โดยมีบริการ
ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน�การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา�การให�ค�าปรึกษา
ด�านทะเบียนและบัตร� และการจองชื่อสกุลโดยพระเกจิอาจารย�� 9� รูป� 9� วัด�
เมตตาอธิษฐานจิต�ซ่ึงมีผู�เข�าชมงานให�ความสนใจติดต�อสอบถามและใช�บริการ
อย�างต�อเน่ืองตลอดห�วงกิจกรรม

กรมการปกครองให้บริการประชาชนเนื่องในวันพ�อแห�งชาติ�5�ธันวาคม�2562



6

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน�กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง�สภาผู�แทนราษฎร�
� เม่ือวันจันทร�ท่ี�25�พฤศจิกายน�2562�เวลา�09.30�-�12.00�น.�ณ�ส�านักบริหารการทะเบียน�กรมการปกครอง�
คลองเก�า�อ�าเภอล�าลูกกา�จังหวัดปทุมธาน�ีนายไพจิต�ศรีวรขาน�ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง�สภาผู�แทนราษฎร
และคณะกรรมาธิการการปกครองได�เดินทางมาศึกษาดูงาน�เรื่อง�“การให�บริการประชาชนด�านการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ�าตัวประชาชนจากภาครัฐและการบริหารราชการส�วนภูมิภาค”�โดยมี�นายธนาคม�จงจิระ�อธิบดีกรมการปกครอง
พร�อมด�วย�นายวีนัส�สีสุข�ผู�อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน�นายสัญชัย�เตชนิมิตวัช�ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข�อมูล� นายสุชาติ� ธานีรัตน�� ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านการบริหารงานทะเบียน� ผู�อ�านวยการส�วน
ในสังกัดส�านักบริหารการทะเบียนให�การต�อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ�าตัวประชาชน� ในช�วงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น� คณะกรรมาธิการการปกครอง� สภาผู�แทนราษฎร� ได�ตั้ง
ประเด็นค�าถามหลัก�2�เร่ือง�คือ�การปรับปรุงการให�บริการและการใช�สิทธิของประชาชน
The�One�ขอน�ำค�ำตอบของกรมกำรปกครอง�ต�อประเด็นค�ำถำมต�ำง�ๆ�มำเสนอ�ดังนี้
1.�แนวทางการปรับปรุงการให�บริการประชาชน
� 1.1�การใช�บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค�เพื่อติดต�อขอรับบริการภาครัฐ�เอกชนและสถาบันการเงิน�
� � � � �การใช�งานและการใช�ประโยชน�จากบัตร� Smart� Card� กรมการปกครอง� ได�ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ�
การอนุญาตให�หน�วยงานของรัฐและเอกชนใช�โปรแกรมส�าหรับการอ�านข�อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชน�เม่ือวันท่ี�10�
เมษายน�2552�เพ่ือให�ภาครัฐและเอกชนได�ใช�ประโยชน�จากบัตรประจ�าตัวประชาชนให�เกิดประโยชน�สูงสุด�ซ่ึงป�จจุบันมี
หน�วยงานภาครัฐ�จ�านวน�249�หน�วย�และภาคเอกชนจ�านวน�548�หน�วย�ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลงในการใช�ประโยชน�
จากบัตร�Smart�Card�แล�ว�
� วิธีในการอ�านข�อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ� Smart� card� จะต�องประกอบอุปกรณ�และซอฟต�แวร�
ท่ีเกี่ยวข�อง�ดังนี้



7

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน�กรมก�รปกครอง�

ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

�� � � -�Personal�Computer�/�Computer�Notebook
�� � � -�OS�[�Windows98/�XP/�Vista�]
�� � � -�Smart�card�reader�มีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามมาตรฐาน�PC/SC�(Microsoft)
โดยกรมการปกครองจัดท�าซอฟต�แวร�ให�ใช��ประกอบด�วย�Library�/�Modules�ท่ีเกี่ยวข�องกับการใช�งานบัตร�Smart�card,
Source�Code,�License�Manager�(LM)�เพ่ือควบคุมการใช�งานบัตรที่ออกโดยกรมการปกครอง�ระบบ�Service�ของ
กรมการปกครองดังกล�าวมีความพร�อมรองรับการใช�ประโยชน�จากบัตร� Smart� Card� แก�หน�วยงานภาครัฐ� เอกชน�
และสถาบันการเงินโดยข�อมูลสถิติตั้งแต�เดือนมกราคม� 2562� จนถึงวันพุธที่� 20�พฤศจิกายน� 2562� มีการใช�จ�านวน�
147,631,423�คร้ัง
� � 1.1.1� การใช�บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค�เพื่อสมัครเป�นสมาชิกพรรคการเมือง�
พรรคการเมืองท่ีมีความพร�อมด�านระบบและโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร��สามารถท�าหนังสือขออนุญาตใช�ประโยชน�
จากบัตร�Smart�Card� เพ่ือท�าการลงทะเบียนหรือการสมัครเป�นสมาชิกพรรคน้ัน�ๆ�ได�� โดยกรมการปกครองยินดีให�
ค�าแนะน�าแนวทางการด�าเนินงานแก�พรรคการเมืองที่ต�องการใช�ประโยชน�จากบัตร�Smart�Card
� � 1.1.2�การใช�บัตรประจ�าตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ�บัตรสวัสดิการแห�งรัฐมีการใช�งาน
ท่ีแตกต�างจากบัตรประจ�าตัวประชาชน�กล�าวคือ�บัตรสวัสดิการแห�งรัฐใช�เติมเงินสวัสดิการให�แก�ผู�ถือบัตรเป�นค�าใช�จ�าย
ซ้ือสินค�าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป�นตามหลักเกณฑ�และเป�นค�าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ� แต�บัตรประจ�าตัวประชาชน�
Smart�Card�ใช�ประโยชน�หลักเพ่ือการยืนยันตัวบุคคลไม�มีระบบรองรับบริการทางด�านการเงิน
� � 1.1.3�การเชื่อมโยงฐานข�อมูลประชาชนเพ่ือลดการใช�เอกสารหลักฐานและบริการแบบ�One�Stop�
Service�(การบริการแบบเบ็ดเสร็จ)�รัฐบาลมีนโยบายลดการใช�ส�าเนาเอกสาร�ซ่ึงกรมการปกครองมีระบบบริการฐาน
ข�อมูลกลางภาครัฐ�(Linkage�Center)�รองรับการด�าเนินงานตามนโยบายดังกล�าวอยู�แล�ว�ในส�วนของกรมการปกครอง
ได�มีการยกเลิกการใช�ส�าเนาทะเบียนบ�านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนแล�ว� หากหน�วยงานหรือส�วนราชการใด
มีความต�องการท่ีจะใช�บริการ�Linkage�Center�เพ่ือลดการใช�ส�าเนาเอกสาร�กรมการปกครองยินดีให�ค�าแนะน�าแนวทาง
แก�ทุกหน�วยงาน
2.�แนวทางการปรับปรุงการใช�สิทธิของประชาชน
� 2.1�การใช�สิทธิในการลงประชามติและการเลือกตั้งโดยใช�บัตรประจ�าตัวประชาชน�และการเช่ือมโยงฐาน
ข�อมูลทะเบียนราษฎร�
� � � � � -� ในการลงประชามติ� เม่ือวันที่� 7� สิงหาคม�2559�และการเลือกตั้งท่ัวไป� เม่ือวันที่� 24� มีนาคม� 2562�
กรมการปกครองร�วมกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได�มีการทดลองระบบการใช�บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค��(Smart�Card)�ในการใช�สิทธิลงคะแนนกับกลุ�มผู�สูงอายุ�และผู�พิการ�ในหน�วยเลือกต้ังพิเศษ�10�หน�วย�
� � � � � -� การเชื่อมโยงฐานข�อมูลการทะเบียนราษฎรมีการด�าเนินการอยู�แล�ว� ในการจัดท�าบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคร้ังท่ีผ�านมา
� 2.2�การใช�สิทธิและเบิกจ�ายเงินสวัสดิการสังคมด�านต�างๆ�โดยการใช�บัตรประจ�าตัวประชาชนแทนบัตร�ATM
การใช�สิทธิและเบิกจ�ายเงินสวัสดิการสังคมในป�จจุบันสวัสดิการด�านการรักษาพยาบาลมีการใช�บัตร� Smart� Card
เป�นหลักอยู�แล�ว
� นอกจากนี้� คณะกรรมาธิการการปกครอง� สภาผู�แทนราษฎร� ได�เสนอแนะให�มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพ่ือลดการใช�ส�าเนาผ�านทางอินเตอร�เน็ต� ซ่ึงการใช�บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค�เข�าระบบอย�างเดียว
อาจไม�เพียงพอต�อการให�บริการ� และต�องการเห็นการใช�ประโยชน�จากบัตรประจ�าตัวประชาชนท่ีหลากหลายมากข้ึน�
เช�น�การใช�เป�นบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ�การใช�ขึ้นทะเบียนทหาร�การใช�ในสถาบันการศึกษา�ใช�สมัครงาน�เป�นต�น�เพ่ือเข�าสู�
การเป�นประเทศ�Thailand�4.0
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แนวทางปฏิบัติในการขอก�าหนดและใช้รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

� กรมการปกครองได�รับเรื่องร�องเรียนจากประชาชนและการแจ�งขอความร�วมมือจากพนักงานสอบสวนขอให�
ตรวจสอบการเข�าถึงข�อมูลทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของบุคคลอื่นในฐานข�อมูลทะเบียนกลางแล�วน�าข�อมูล
ไปเป�ดเผยท�าให�เจ�าของข�อมูลได�รับความเดือดร�อนเสียหาย�เพ่ือน�าผลการตรวจสอบไปเป�นหลักฐานในการด�าเนินคดีกับ
ผู�กระท�าความผิดทั้งทางแพ�งและอาญา�โดยสถานการณ�ดังกล�าวมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนมากและผลการตรวจสอบพบว�าผู�เข�าถึง
ข�อมูลจ�านวนหนึ่งใช�รหัสของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของจังหวัด�อ�าเภอ�ส�านักงานเขต
เทศบาล�หรือเมืองพัทยา�ด�าเนินการตรวจ� คัด�และเป�ดเผยข�อมูลทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของบุคคลอื่น
โดยพลการหรือด�วยวัตถุประสงค�อื่นท่ีไม�ใช�เพ่ือการปฏิบัติหน�าที่ราชการตามอ�านาจหน�าที�่ข�อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
เป�นข�อมูลส�วนบุคคลซึ่งตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร�พ.ศ.�2534�ก�าหนดให�ถือเป�นความลับ�และให�ใช�เพื่อ
การปฏิบัติหน�าที่หรือการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดเท�าน้ัน�การฝ�าฝ�นมีโทษตามมาตรา�49�จ�าคุกไม�เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม�เกินสองหม่ืนบาทหรือ�ท้ังจ�าท้ังปรับ�นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล�พ.ศ.�2562�มาตรา�80�
บัญญัติว�าผู�ใดล�วงรู�ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�อื่นเนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ี�ถ�าผู�นั้นน�าไปเป�ดเผยแก�ผู�อื่น�ต�องระวางโทษจ�าคุก
ไม�เกินหกเดือน� หรือปรับไม�เกินห�าแสนบาท� หรือทั้งจ�าท้ังปรับ� ประกอบกับระเบียบส�านักทะเบียนกลางว�าด�วยการ
คุ�มครองและจัดการข�อมูลทะเบียนประวัติราษฎร� พ.ศ.� 2561� ก�าหนดให�ข�อมูลทะเบียนประวัติราษฎรซ่ึงจัดเก็บ
ในฐานข�อมูลทะเบียนกลาง�ไม�ว�าจะเป�นฐานข�อมูลทะเบียนราษฎร�ฐานข�อมูลทะเบียนครอบครัว�ฐานข�อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
และฐานข�อมูลทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน�เป�นข�อมูลส�วนบุคคล�และให�ส�านักทะเบียนกลางจัดเก็บข�อมูล�การเข�า
ตรวจหรือคัดข�อมูลรายการจากฐานข�อมูลทะเบียนกลางของเจ�าหน�าท่ีทุกคนท่ีได�รับอนุญาตให�เข�าถึงข�อมูลดังกล�าว
เพ่ือเป�นมาตรการคุ�มครองข�อมูลของบุคคลและตรวจสอบลงโทษผู�กระท�าละเมิดสิทธิส�วนบุคคล�โดยให�หัวหน�าหน�วยงาน
ท่ีปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนควบคุม�ก�ากับ�ดูแลการเข�าถึงและใช�ประโยชน�ข�อมูลจากฐานข�อมูล
ทะเบียนกลางให�เป�นไปเพื่อการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยเคร�งครัดและจะต�องมีส�วนร�วมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย
อันเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ� ดังนั้น� เพ่ือให�การปฏิบัติในการขอก�าหนดและใช�รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและ
บัตรประจ�าตัวประชาชนเป�นไปด�วยความเหมาะสม�ถูกต�อง�และมีประสิทธิภาพ�จึงขอให�จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
แจ�งหัวหน�าหน�วยท่ีรับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน�ได�แก��ปลัดจังหวัด�นายอ�าเภอ�
ผู�อ�านวยการเขต�ปลัดเทศบาล�และปลัดเมืองพัทยา�ให�ถือปฏิบัติ�ดังนี้
� 1.� ในการขอก�าหนดรหัสส�าหรับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนทุกต�าแหน�ง
ให�ปลัดจังหวัด�นายอ�าเภอ�ผู�อ�านวยการเขต�ปลัดเทศบาล�และปลัดเมืองพัทยา�พิจารณามอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบ
ของเจ�าหน�าท่ีแต�ละคนให�เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ� โดยพิจารณาป�จจัยเสี่ยงทางด�านพฤติการณ�และความ
ประพฤติของเจ�าหน�าท่ีแต�ละคนประกอบด�วย� และให�ปลัดจังหวัด� นายอ�าเภอ� ผู�อ�านวยการเขต�ปลัดเทศบาล� และ
ปลัดเมืองพัทยา�อนุมัติและลงชื่อในแบบ�บท.1�และแบบ�บท.1/1�ด�วยตนเอง
� 2.�เม่ือจะมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีซึ่งไม�เคยปฏิบัติงานด�านทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนมาก�อนให�ปฏิบัติ
งานทะเบียนและบัตรฯ�เช�น�เจ�าหน�าท่ีบรรจุใหม��ลูกจ�างชั่วคราวที่ตกลงจ�างใหม��สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีได�รับ
มอบหมาย� เป�นต�น� ให�นายอ�าเภอ� ผู�อ�านวยการเขต�ปลัดเทศบาล� และปลัดเมืองพัทยา� จัดให�มีการชี้แจงและอธิบาย
ให�เห็นถึงความส�าคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช�รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรฯ� และความผิดท่ีจะได�รับจาก
การไม�ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง� ให�ทราบก�อนเริ่มปฏิบัติหน�าที่และให�มีมาตรการก�าชับเจ�าหน�าท่ี
ผู�ปฏิบัติงานทุกคนเกี่ยวกับประเด็นดังกล�าวเป�นระยะอย�างสม�่าเสมอ
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� 3.� เม่ือเจ�าหน�าท่ีผู �ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนคนใดพ�นจากหน�าที่ไม�ว�าด�วยเหตุใด
ให�ปลัดจังหวัด�นายอ�าเภอ�ผู�อ�านวยการเขต�ปลัดเทศบาล�และปลัดเมืองพัทยา�แล�วแต�กรณ�ีแจ�งหัวหน�าศูนย�บริหาร
การทะเบียนภาคสาขาจังหวัดในพ้ืนที่ทางโทรศัพท�หรือโทรสารเพ่ือยกเลิกรหัสผ�านของผู�นั้นทันทีไม�ให�เข�าถึงฐานข�อมูล
ทะเบียนกลางได�อีก�แล�วให�แจ�งยืนยันเป�นหนังสือภายใน�7�วัน
� 4.� กรณีเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนคนใดถูกร�องเรียนหรือกล�าวโทษว�าปฏิบัติ
หน�าที่ทางด�านทะเบียนและบัตรฯ�โดยมิชอบหรือโดยทุจริต�ให�ปลัดจังหวัด�นายอ�าเภอ�ผู�อ�านวยการเขต�ปลัดเทศบาล�
และปลัดเมืองพัทยา� แล�วแต�กรณี� แจ�งหัวหน�าศูนย�บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด� เพื่อขอระงับการเข�าถึง
ฐานข�อมูลทะเบียนกลางโดยรหัสใช�งานของบุคคลดังกล�าวไว�ก�อน�จนกว�าผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงจะแล�วเสร็จ
� 5.� เจ�าหน�าที่ทุกคนท่ีได�รับการก�าหนดรหัสเพ่ือการใช�งานและเข�าถึงฐานข�อมูลทะเบียนกลางต�องเก็บรักษา
รหัสผ�านของตนไว�เป�นความลับ� ห�ามมอบบัตรประจ�าตัวประชาชน� รหัสประจ�าตัวและรหัสผ�านของตนให�บุคคลอื่น
เพื่อเข�าถึงฐานข�อมูลทะเบียนกลางแทนตนเป�นอันขาด�โดยเฉพาะบุคคลท่ีไม�มีค�าส่ังหรือหน�าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนหรืองานอื่นที่ต�องเข�าถึงฐานข�อมูลทะเบียนกลาง

อ�ำงอิงจำกหนังสือ�กรมกำรปกครอง�ด�วนที่สุด�ที่�มท�0309.2/ว�24524�ลงวันที่�10�กันยำยน�2562
โดยส�วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน
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แนวทางการด�าเนินงานกาชาดสีเขียว�ประจ�าป��2562

� การ จัดงานกาชาดประจ�าป�� 2562� มีรูปแบบ
การจัดงานเป�น�“งานกาชาดสีเขียว�(Green�Fair�by�Red�Cross)”

เพื่อสร�างจิตส�านึก�ให�ประชาชนใส�ใจสิ่งแวดล�อม�และมีส�วนร�วม

ในการลด� เลิกใช�พลาสติกตามนโยบายรัฐบาล� ในงานกาชาด

ป�นี้จึงได�ก�าหนดมาตรการงดใช�พลาสติกแบบใช�ครั้งเดียว�

(Single-Use� Plastics:� SUP)� โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน

แบบบูรณาการท่ีต�องร�วมมือกันท้ังภาครัฐ� ภาคเอกชน� และ

ประชาชนประกอบด�วย�3�มาตรการ�ดังนี้

1.�มาตรการงดใช�พลาสติกแบบใช�ครั้งเดียว�

1.1�มาตรการงดใช��ณ�แหล�งก�าเนิด

กลุ�มเป�าหมาย� :� หน�วยงานท่ีร�วมออกร�าน� ได�แก�

ภาครัฐ�ภาคเอกชน

วิธีการด�าเนินงาน

1.�สภากาชาดไทยก�าหนดเง่ือนไขส�าหรับหน�วยงาน

ท่ีร�วมออกร�านในงานกาชาด� งดใช�พลาสติกแบบใช�ครั้งเดียว�

ได�แก��ถุงพลาสติกหูห้ิว�ถ�วย�จาน�ชาม�ถาด�กล�องโฟม�หลอด�

แก�วพลาสติก�ช�อนส�อม�มีด

2.� กรณีท่ีหน�วยงานท่ีร�วมออกร�านในงานกาชาด

มีความจ�าเป�น� ให�ใช �บรรจุภัณฑ�ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

ทดแทนพลาสติกแบบใช�ครั้งเดียว�อาทิ�บรรจุภัณฑ�ท่ีสามารถ

ใช�ซ�้าหรือบรรจุภัณฑ�ท่ีท�าจากวัสดุธรรมชาติที่ย�อยสลายได�ง�าย�

เช�น�กระดาษชานอ�อย�ใบตอง�เป�นต�น�หรือ�พลาสติกชีวภาพ

ท่ีย�อยสลายได�

3.� ส�าหรับหน�วยงานราชการท่ีร�วมออกร�านในงาน

กาชาด� ขอความร�วมมือในการด�าเนินงานตามมาตรการงดใช�

พลาสติกแบบใช�ครั้งเดียว�ในงานกาชาดประจ�าป��2562

4.� สภากาชาดไทยร�วมกับหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง

ประชาสัมพันธ�ล�วงหน�าอย�างท่ัวถึงเพ่ือสร�างการรับรู�และเข�าใจ

ให�กับประชาชน�ถึงหลักการของ�“งานกาชาดสีเขียว”�ในป�นี้

5.� หน�วยงาน/ร�านค�าท่ีร�วมออกร�านในงานกาชาด�

อาจจะมีโปรโมชั่นส�าหรับลูกค�า�ดังนี้

5.1�เม่ือลูกค�าซ้ือสินค�าครบ�xxx�บาท�มีการแจก

ถุงผ�าให�กับลูกค�าขึ้นอยู�กับร�านค�า

5.2� มีส�วนลดส�าหรับผู�ท่ีน�าถุงผ�า� เป�� กระเป๋า

มาใส�สินค�าเอง� หรือส�วนลดส�าหรับผู�ท่ีน�าภาชนะส�วนตัว� เช�น�

ป��นโต�กล�องข�าว�มาใส�อาหาร�เพื่อซื้อกลับบ�าน
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6.�หน�วยงาน/ร�านค�าท่ีมีเคร่ืองดื่มจ�าหน�ายงดใช�แก�ว

พลาสติก� เลือกใช�แก�วกระดาษหรือแก�วจากพลาสติกชีวภาพ

ในการใส�น�้าให�ลูกค�า� และหากลูกค�าน�าแก�วมาใส�น�้าเองควรมี

ส�วนลดให�กับลูกค�า

7.�สภากาชาดไทยมีการด�าเนินการเพื่อสนับสนุน�ดังน้ี

7.1� ต้ังจุดคัดกรองบริเวณทางเข�าเพื่อให�ค�า

แนะน�าการเลือกใช�ภาชนะที่เป �นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและ

มีภาชนะที่สามารถใช�ซ�้าและถุงผ�าจ�าหน�าย�หรือให�ยืม

7.2� เพิ่มจุดให�ค�าแนะน�าการเลือกใช�ภาชนะ

ท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม� และมีภาชนะท่ีสามารถใช�ซ�้าและ

ถุงผ�าจ�าหน�ายหรือให�ยืมเป�นระยะ�ๆ�ตามทางเดิน

1.2�มาตรการลด�เลิกใช��ณ�ข้ันตอนการบริโภค

กลุ�มเป�าหมาย�:�ประชาชน

วิธีการด�าเนินงาน

1.�เตรียมถุงผ�ามาเองเพื่อใช�ในการใส�สินค�าอุปโภค

บริโภคที่ต�องการซื้อ

2.�พกพากระติกน�้าส�วนตัว�หรือแก�วน�้าส�วนตัวเพื่อ�

ใช�ในการด่ืมน�้า

3.� หลีกเลี่ยง� ลดการใช�บรรจุภัณฑ�แบบฟุ�มเฟ�อย�

รับเฉพาะเท�าท่ีจ�าเป�นถึงแม�จะเป�นบรรจุภัณฑ�ที่ท�าจากวัสดุ

ธรรมชาติที่ย�อยสลายได�หรือพลาสติกชีวภาพที่ย�อยสลายได��

เพื่อลดปริมาณขยะท่ีต�องเก็บขนไปก�าจัด

1.3�มาตรการจัดการหลังการบริโภค

กลุ �มเป�าหมาย� :� ประชาชน� กรุงเทพมหานคร�

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

วิธีการด�าเนินงาน

1.� ส�านักส่ิงแวดล�อม� กรุงเทพมหานคร� สนับสนุน

ถังขยะเพ่ือรองรับขยะแบบแยกประเภทเพ่ือน�ากลับไปใช�

ประโยชน��หรือก�าจัดอย�างถูกหลักวิชาการต�อไป

2.� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ร�วมกับกลุ�มพันธมิตร�ได�แก��กระทรวงมหาดไทย�กรุงเทพมหานคร

และชมรมนิสิตเก�าจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย�ป�การศึกษา�2515�

(CU�15)�รณรงค�สร�างความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชนในการ

คัดแยกขยะ� และจัดจิตอาสาประจ�าจุดคัดแยกขยะประมาณ�

3�-�4�คน�เพื่อให�แนะน�าการทิ้งขยะที่ถูกต�อง

3.� ประชาชนให�ความร�วมมือในการท้ิงขยะแบบ

แยกประเภทให�ลงถัง

2.�มาตรการจัดการขยะมูลฝอย

1.� จัดเตรียมถุงขยะเพื่อใส�ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในบูธ

และร�านค�าด�วยตนเอง

2.�คัดแยกเศษอาหาร�พืช�ผัก�ผลไม��ออกจากขยะทั่วไป

โดยให�น�าไปเทใส�ลงในถังขยะสีเขียวที่จัดเตรียมไว��ณ�จุดพักขยะ

เพ่ือรอกรุงเทพมหานครจัดเก็บตามรอบเวลาท่ีก�าหนด

3.� คัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป� น�าไปเทใส�

ลงในถังขยะสีเหลือง�หรือใส�ถุงขยะใส�พร�อมมัดปากถุงให�แน�น

เพื่อป�องกันขยะตกหล�นและน�าไปวางกองรวมกันไว��ณ�จุดพักขยะ

เพ่ือรอกรุงเทพมหานครจัดเก็บตามรอบเวลาท่ีก�าหนด

4.� น�าขยะท่ัวไปใส�ถุงขยะใส�พร�อมมัดปากถุงให�แน�น�

เพ่ือป�องกันขยะตกหล�น� และน�าไปเทใส�ลงในถังขยะสีน�้าเงิน�

หรือวางกองรวมกันไว��ณ�จุดพักขยะ�เพื่อรอกรุงเทพมหานคร

จัดเก็บตามรอบเวลาท่ีก�าหนด

5.�ขยะประเภทกล�องกระดาษ�หรือขยะชิ้นใหญ��ให�น�า

ไปวางกองรวมกันไว�� ณ� จุดพักขยะ� เพื่อรอกรุงเทพมหานคร

จัดเก็บตามรอบเวลาท่ีก�าหนด

6.�ร�านค�าทุกร�าน�ต�องน�าขยะออกจากร�านมาทิ้งตามจุด

ท่ีก�าหนดในระหว�างวัน�(ห�ามเก็บขยะไว�จนเลิกงานเพื่อให�การ

จัดการขยะมีประสิทธิภาพ�และไม�มีขยะตกค�างในวันรุ�งขึ้น)

3.�มาตรการสนับสนุน

1.�จัดให�มีหน�วยตรวจตราร�านค�า�เพื่อประเมินว�าหน�วยงาน

และร�านค�าปฏิบัติตามนโยบายด�านส่ิงแวดล�อม�งานกาชาดในป�นี้

หรือไม��และจะมีการประกาศกิตติคุณและมอบรางวัล

2.� ตักเตือนและแนะน�าร�านค�าที่ยังปฏิบัติไม�ถูกต�อง�

พร�อมเสนอแนะแนวทางแก�ไข

3.� จัดนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายที่� “เต็นท�

อ�านวยการด�านสิ่งแวดล�อม”�เพื่อให�ความรู�ในการแยกขยะก�อนท้ิง

และท้ิงให�ถูกต�อง� การเพิ่มมูลค�าแก�ขยะหรือเปลี่ยนขยะให�มี

คุณค�าแก�ประชาชนท่ีมาเที่ยวงาน
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“มุมไอที”
โครงการจัดท�าระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน�ตอนท่ี�2

ความแตกต�างระหว�างระบบเดิมและระบบใหม�

1.2�ระบบคอมพิวเตอร�ส�วนภูมิภาค
1)�ระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ประกอบ�งานทะเบียนราษฎร�573�แห�ง
2)�ระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ประกอบ�งานบัตรประจ�าตัวประชาชน�867�แห�ง
3)�อุปกรณ�ประกอบ�งานบัตรประจ�าตัวประชาชน�161�แห�ง
4)�ระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ประกอบ�งานสนับสนุนการท�างานศูนย�บริหารการทะเบียนภาค�9�แห�ง
5)�ระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ประกอบ�ชุดเคลื่อนท่ีบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน�154�ชุด

2.ขยายขีดความสามารถระบบเดิม
2.1�ขยายระบบเครื่องแม�ข�าย�รองรับความต�องการใช�งานเพ่ิมขึ้นเป�น�2�เท�า
2.2�ขยายระบบหน�วยความจ�าส�ารอง�รองรับการจัดเก็บข�อมูลเพิ่มข้ึนเป�น�2�เท�า�และมีความเร็วในการจัดเก็บและ�

เรียกใช�ข�อมูลเพ่ิมข้ึนเป�น�2�เท�า
2.3�ขยายระบบฐานข�อมูล�รองรับการใช�งานเพ่ิมข้ึนเป�น�2�เท�า
2.4�ขยายระบบเปรียบเทียบลักษณะลายพิมพ�นิ้วมือ�รองรับการตรวจสอบแบบ�1:N�เพิ่มข้ึนเป�น�1,000�รายการต�อนาที
2.5�ขยายระบบไฟฟ�าส�ารอง�ณ�ส�านักทะเบียน�รองรับระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ประกอบชุดบริการประชาชน

ท้ังหมด
3.�ขยายขอบเขต�รองรับงานในสังกัดกรมการปกครอง

3.1�เพ่ิมระบบเปรียบเทียบลักษณะภาพใบหน�า�รองรับการตรวจสอบแบบ�1:N�200�รายการต�อนาที
3.2�เพ่ิมชุดส�งทะเบียนและพิมพ�บัตรจิตอาสา�“เราท�าความดี�ด�วยหัวใจ”

1.�การทดแทนระบบงานและอุปกรณ�คอมพิวเตอร�เดิม
1.1�ระบบคอมพิวเตอร�ส�วนกลาง

1)�ระบบคอมพิวเตอร�ฐานข�อมูลประวัติทะเบียนราษฎร
2)�ระบบคอมพิวเตอร�พิสูจน�ยืนยันด�วยอัตลักษณ�บุคคล
3)�ระบบส่ือสารข�อมูลภายใน
4)�ระบบรักษาความปลอดภัยข�อมูล
5)�ระบบห�องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย
6)�ระบบคอมพิวเตอร�สนับสนุนการปฏิบัติงานส�วนกลาง



โดยส�วนกำรทะเบียนรำษฎร
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��� เม่ือมีคนตายในโรงพยาบาล�ผู�รักษาพยาบาลจะต�องออก
เอกสารใดให�แก�ทายาทของผู�ตาย
� ก.�หนังสือรับรองการตาย
� ข.�มรณบัตร
� ค.�ส�าเนาทะเบียนคนไข�
� ง.�ถูกท้ังข�อ�ก�และข�อ�ข

��� เม่ือมีคนตายในบ�าน�กฎหมายก�าหนดเป�นหน�าท่ีของใคร
จะต�องแจ�งตาย
� ก.�สามี�หรือภรรยาของผู�ตายแล�วแต�กรณ�ี
� ข.�เจ�าบ�าน�หรือถ�าไม�มีเจ�าบ�าน�ก็ให�ผู�พบศพเป�นผู�แจ�ง
� ค.� กรณีเจ�าบ�านไม�อยู�ให�ผู�พบศพบอกกล�าวญาติของ
ผู�ตายไปแจ�ง
� ง.�ต�ารวจเป�นคนแจ�ง

��� เม่ือมีคนตายนอกบ�าน� เช�น� หัวใจล�มเหลวตายในขณะท่ี
เดินอยู�ในสวนสาธารณะ�กฎหมายก�าหนดเป�นหน�าท่ีของใคร
จะต�องแจ�งตาย
� ก.�สามี�หรือภรรยาของผู�ตาย�แล�วแต�กรณี
� ข.�เจ�าของบ�านท่ีผู�ตายอาศัยอยู�
� ค.�กรณีผู�ตายยังเป�นโสด�ให�ผู�บุพการีเป�นผู�แจ�งตาย
� ง.�ผู�พบศพ

���เม่ือคนย�ายออกจากบ�านไปอยู�ท่ีอื่น�เป�นหน�าที่ใคร�ท่ีต�อง
แจ�งย�ายท่ีอยู�
� ก.�เจ�าบ�านหรือผู�ย�ายต�องแจ�งภายใน�30�วัน�นับแต�
วันท่ีย�ายออก
� ข.�เจ�าบ�านหรือผู�ย�ายต�องแจ�งภายใน�10�วัน�นับแต�
วันท่ีย�ายออก
� ค.�ผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากเจ�าบ�านหรือผู�ย�ายต�องแจ�ง
ภายใน�30�วัน�นับแต�วันท่ีย�ายออก
� ง.�ถูกท้ังข�อ�ก.�และ�ค.

��� ผู�ใดสร�างบ�าน� จะต�องแจ�งต�อนายทะเบียนภายในก่ีวัน
นับแต�วันท่ีสร�างเสร็จ
� ก.�ภายใน�5�วัน
� ข.�ภายใน�7�วัน
� ค.�ภายใน�15�วัน
� ง.�ภายใน�30�วัน

���ผู�ใดรื้อบ�าน�จะต�องแจ�งต�อนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต�
วันท่ีรื้อเสร็จ
� ก.�ภายใน�5�วัน
� ข.�ภายใน�7�วัน
� ค.�ภายใน�15�วัน
� ง.�ภายใน�30�วัน

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและบัตรฯ�



เฉลยค�าตอบคอลัมน�ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนและบัตรฯ�(หน�าที่�13)�/ข�อ�1�ก.�/ข�อ�2�ข.�/ข�อ�3�ง.�/ข�อ�4�ง.�/ข�อ�5�ค.�/ข�อ�6�ค.
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สามารถอ�านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่�http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

� ถาม� กรณีดิฉันและสามีไม�ได�จดทะเบียนสมรสกันแต�สามีได�เสียชีวิตในขณะท่ีดิฉันยังตั้งครรภ�อยู��ดิฉันอยาก

ทราบว�าหากดิฉันคลอดบุตรแล�วจะแจ�งให�บุตรใช�นามสกุลของสามี�(พ�อเด็ก)�ได�หรือไม�
� ตอบ� กรณีบุตรเป�นผู�เยาว�มีบิดาที่ไม�ชอบด�วยกฎหมาย�หากมารดาประสงค�ให�บุตรใช�ช่ือสกุลของบิดา� ก็ให�
มารดายื่นค�าขอต�อนายทะเบียนท�องท่ี�ณ� ท่ีว�าการอ�าเภอหรือส�านักงานเขตท่ีบุตรผู�เยาว�มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�านแล�วให�

นายทะเบียนท�องที่เรียกบิดามาบันทึกปากค�าแสดงความยินยอมให�ปรากฏเป�นหลักฐานไว�ประกอบการพิจารณาอนุญาต�
โดยปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0402/ว�1303�ลงวันท่ี�29�พฤศจิกายน�2527�ส�าหรับกรณีท่ีบิดา

ไม�ชอบด�วยกฎหมายเสียชีวิต� เมื่อศาลมีค�าพิพากษาว�าบุตรผู�เยาว�เป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดา� มารดาย�อม

สามารถย่ืนค�าขอให�บุตรผู�เยาว�ใช�ชื่อสกุลของบิดาได�ตามนัย�มาตรา�1547�และมาตรา�1561�แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย�

� ถาม� บิดาต�องการจดทะเบียนรับรองบุตร�แต�มารดาเด็กอายุ�19�ป��บิดาสามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได�

เลยหรือไม��หรือต�องให�บิดา�มารดา�ของแม�เด็กให�ความยินยอมหรือจดทะเบียนสมรสหรือไม�
� ตอบ� กรณีบิดาต�องการจดทะเบียนรับรองบุตร�แต�มารดาเด็กอายุ�19�ป��บิดาสามารถจดทะเบียนรับรองบุตร
ได�ต�อเมื่อได�รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก� แม�มารดาเด็กจะยังไม�บรรลุนิติภาวะก็สามารถให�ความยินยอมได��

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย��มาตรา�1548
� ถาม� ถ�าฝ�ายหญิง�อายุ�16�ป��ก�าลังตั้งครรภ�สามารถจดทะเบียนสมรสกับฝ�ายชาย�อายุ�25�ป�ได�หรือไม�

� ตอบ� การจดทะเบียนสมรสกฎหมายก�าหนดให�การสมรสจะกระท�าได�ต�อเมื่อชายและหญิงมีอายุ�17�ป�บริบูรณ�
แต�กรณี� ดังกล�าวฝ�ายหญิงมีอายุ� 16� ป�� หากต�องการจะจดทะเบียนสมรส� จะกระท�าได�โดยร�องขอต�อศาล� เพ่ือให�ศาล
อนุญาตให�ท�าการสมรสก�อนน้ันได��ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย��มาตรา�1448
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� ถาม� ต�องการสอบถามว�า�ดิฉันและสามี�จดทะเบียนสมรสกันมีบุตรอายุ�3�ขวบ�สามีได�เปล่ียนนามสกุลใหม��

ดิฉันและลูกสามารถเปลี่ยนนามสกุลตามสามีได�หรือไม�
� ตอบ� สามารถเปลี่ยนได�โดยให�ย่ืนค�าขอต�อนายทะเบียนท�องที่� ณ� ท่ีว�าการอ�าเภอหรือส�านักงานเขตท่ีผู�ร�อง
และบุตรมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�าน�โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง�ท่ี�มท�0309.3/20259�ลงวันท่ี�25�ธันวาคม�2561

� ถาม� กรณีการรับรองบุตร�เม่ือศาลมีค�าส่ังแล�วมารดาเด็กยังต�องมาให�ความยินยอมที่อ�าเภออีกหรือไม��และ
ยังคงต�องใช�พยานบุคคล� 2� คน� ด�วยหรือไม�� และหากพยานบุคคลไม�สามารถมาลงลายมือช่ือเป�นพยานได�จะสามารถ

ด�าเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรได�หรือไม�

� ตอบ� กรณีการรับรองบุตร�เม่ือศาลมีค�าพิพากษาและมีหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุดแล�ว�แม�มารดาเด็กและเด็ก
จะไม�ได�เดินทางมาให�ความยินยอมก็สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได��ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย��มาตรา�

1548� วรรคท�าย� และในการจดทะเบียนรับรองบุตรต�องมีพยาน�ตามระเบียบ� มท.ว�าด�วยการจดทะเบียนครอบครัว
พ.ศ.�2541�ข�อ�23�ซ่ึงหากพยาน�ไม�สามารถลงลายมือชื่อได��สามารถให�พยานพิมพ�ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือได��

ตามระเบียบ�มท.�ว�าด�วยการจดทะเบียนครอบครัว�พ.ศ.�2541�ข�อ�9

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ�ธนาคม�จงจิระ,�ศักดิ์ฤทธิ์�สลักค�า,�สมหวัง�พ�วงบางโพ�บรรณาธิการอ�านวยการ�วีนัส�สีสุข

ท�ี่ปรึกษา�สัญชัย�เตชนิมิตวัช,�สุชาติ�ธานีรัตน�,�บรรจบ�จันทรัตน�,�วีระชาติ�ดาริชาติ,�รัฐยา�อาจหาญ�เผยพร,�นวน�โทบุตร,�ประเชิญ�สมองดี,�ลักษณา�อภิรติป�ญญา,�พิธาสรวง�จันทร�ฉายฉัตร,�ณัฐธยาน��ตรีรัตนานุสรณ�,�ธีรภัทร�มีอารีย�

บรรณาธิการประจ�าฉบับ�ชาคริต�ตันพิรุฬห��กองบรรณาธิการ�ณรงค�ฤทธิ�์มาทอง,�อภัสรา�พิทักษ�วงศ�,�ณัฐพร�พรหมมาสกุล�ฝ�ายจัดท�า�ศุภเชษฐ�แสนยางนอก,�สิตานัน�บุณโยดม�ฝ�ายทะเบียนและจัดส�ง�สุรพล�ศุยะสุนานนท�,�พรทิพย��สงศรีอินทร�,�มีชัย�จุลภักดิ์

พิมพ�ที่�:�โรงพิมพ�อาสารักษาดินแดน�กรมการปกครอง



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

ผูที่มาลงทะเบียนใหมวันที่

1�-�3�พฤศจิกายน
2562

1 - 10 พฤศจิกายน
2562

1 - 10 พฤศจิกายน
2562

ลำดับท่ี

1

2

3

ท่ีตั้งศูนย

ลงทะเบียนและทำบัตรจิตอาสาพระราชทาน�904�วปร.�ใหกับนักเรียน�นักศึกษา
พนักงานบริษัท�และบุคลากรตามท่ีหนวยงานตาง�ๆ�แจงความประสงคผาน�ศอญ.
จอส.904

5,797

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน�904�วปร.
(50�เขต�กรุงเทพมหานคร)

1,695

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน�904�วปร.
(878�อำเภอทั่วประเทศ)�

107,941

รวมทั้งสิน 115,433

ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม�“ประชาชนจิตอาสา�เราทำความ�ดี�ดวยหัวใจ”
ระหวาง�วันที่�1�–�30�พฤศจิกายน�2562

ขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรม�“ประชาชนจิตอาสา�เราทำความ�ดี�ดวยหัวใจ”
ระหวาง�วันที่�1�–�30�พฤศจิกายน�2562


