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คำ�นำ�

	 ในเดือนตุลาคมนี	้เป็นเดือนแห่งการเริม่ต้นของการมุง่มัน่พฒันา

งานทะเบยีน	และต่อยอดในงาน/โครงการต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้ว

ในป ี งบประมาณ	 2556	 ส� าหรั บการต ่ อยอดจากงาน เ ดิม																														

ส�านักบริหารการทะเบียนได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปยอด		

แนวความคิดของหน่วยงานในสังกัดส�านักบริหารการทะเบียนเพื่อ							

ร่วมกันหาแนวทาง	ปรับปรุง	 แก้ไขปัญหา	และพัฒนางานทะเบียน										

ที่แต่ละส่วนด�าเนินการอยู่	 ประกอบด้วย	 ส่วนการทะเบียนทั่วไป																												

ส่วนการทะเบียนราษฎร	ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน	ส่วนส่งเสริม					

การทะเบียนและบัตร	ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน											

ซ่ึงผลสรุปรวบยอดแนวความคิดจะน�ามาเป็นแนวทางในการก�าหนด

ยุทธศาสตร ์เป ้าหมายและด�าเนินการพัฒนางานทะเบียนเพื่อ																				

ลดจุดอ่อน		ลดความยุง่ยากซับซ้อน	มคีวามรอบคอบ	รดักมุ	มแีนวทาง

ปฏิบัติที่เป็นแบบแผนโดยใช้กฎหมาย	 ระเบียบเป็นตัวยึดถือปฏิบัติ								

ให้ดีขึ้นไปตามล�าดับ		

ดร.ธวัชชัย		ธรรมรักษ์

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ
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วัน/เดือน/ปีเกิด	 11	กรกฎาคม	2498

การศึกษา	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(พ.ศ.2516-2519)															

		 	 ปริญญาโท	Master	of	Public		Administration	(MPA),	American	

	 	 International	College,	Massachusetts,	USA	(พ.ศ.2524-2525)

การอบรม		 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	รุ่นที่	29	

	 	 หลักสูตรนายอ�าเภอ	รุ่นที่	31

	 	 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	33	วิทยาลัยการปกครอง

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

	 	 ม.ค.2522	–	ต.ค.2535	ปลัดอ�าเภอ	(เจ้าพนักงานปกครอง	3-7)

	 	 ต.ค.2535	–	พ.ย.2540	นายอ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย

	 	 พ.ย.2540	–	ต.ค.2541	นายอ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์

	 	 ต.ค.2541	–	พ.ย.2542	หัวหน้าส�านักงานจังหวัดเชียงใหม่

	 	 พ.ย.2542	–	ม.ค.2544	ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม

	 	 ม.ค.2544	–	12	ก.ย.2544	ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

	 	 13	ก.ย.44	–	10	ต.ค.47	ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง	(ระดับ	9)

	 	 11	ต.ค.47	–	24	ต.ค.48	ปลัดจังหวัดนครสวรรค์	(ระดับ	9)

	 	 25	ต.ค.48	–	10	ต.ค.50	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	(ระดับ	9)

	 	 11	ต.ค.50	–	26	ต.ค.51	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	(ระดับ	9)

	 	 27	ต.ค.51	–	30	ก.ย.52	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	(ระดับ	9)

	 	 1	ต.ค.52	-	8	ม.ค.55	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

	 	 9	ม.ค.55	-	7	ต.ค.55	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	เขต	5	และ	7	(ระดับ	10)

	 	 8	ต.ค.	55	-	30	ก.ย.	56	ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

  1 ต.ค. 56 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมการปกครอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา		ม.ว.ม.	,	ม.ว.ช.,	ม.ป.ม.

นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล
อธิบดีกรมการปกครอง
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คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการปกครอง	ร่วมต้อนรับ	นายศิริพงษ์	ห่านตระกูล	อธิบดีกรมการปกครอง	ในโอกาสเข้ารับ

ต�าแหน่งและร่วมประชุมรับมอบนโยบายเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2556	ณ	ห้องประชุม	กรมการปกครอง

นายศิริพงษ์	ห่านตระกูล		อธิบดีกรมการปกครอง	

และนางพรทิพย์	ห่านตระกูล	ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง 

ร่วมตรวจสถานการณ์อุทกภัยและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่								

ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
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นายสถาพร	ศิรภัิกดี	รองอธบิดีกรมการปกครอง	และ	นายสมเกยีรติ	ฉายะศรวีงศ์	ปลดักระทรวงแรงงาน	ร่วมลงนามในพธิลีงนามบนัทกึ

ข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางและโปรแกรมส�าหรบัอ่านข้อมลูจากบตัรประจ�าตัว

ประชาชน	ระหว่าง	กรมการปกครอง	กับ	หน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน	ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	11	หน่วยงาน	ได้แก่	

กรมการปกครอง	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ		ส�านกังานส่งเสรมิสวัสดิภาพและพทัิกษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ	

กรมส่งเสรมิการเกษตร		ส�านักงานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ี	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ส�านกังาน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 โดยมี	 ดร.ธวัชชัย	 	 ธรรมรักษ์	 ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน																												

นายวินิจ	สนชัย	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน	นายอ�านาจ	 โพธิ์สอาด	 ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการงาน

ทะเบียน	ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	ห้องประชุม	จอมพล	ป.พิบูลสงคราม	ชั้น	5	อาคารกระทรวงแรงงาน	เมื่อ	26	กันยายน	2556

พธีิร่วมลงนามในพธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบยีนราษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง

และโปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ระหว่าง กรมการปกครอง กับ หน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน 

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 11 หน่วยงาน
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ดร.ธวัชชัย		ธรรมรักษ์		ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการ

พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพทรพัยากรบคุคล	ส�านกับรหิารการทะเบยีน	และร่วมบรรยายพเิศษ	“ทิศทางการ

บรหิารงานทะเบยีนในอนาคต”	โดยม	ีนายเปรมศักด์ิ	กรีานนท์		ผู้อ�านวยการส่วนบตัรประจ�าตัวประชาชน		

นายวนิจิ	สนชัย	ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน			นายสมพงศ์	ชัยศุภะโกศล		

ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนท่ัวไป	นายอ�านาจ	 โพธิ์สอาด	 ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการงานทะเบียน		

ข้าราชการ	ลกูจ้างประจ�า	พนกังานราชการ	เข้าร่วมประชุมเพือ่ก�าหนดเป้าหมายการสร้างทมีงานเพือ่การ

พัฒนาองค์กรสู่ความส�าเร็จเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



ข่าวสารสำานักบริหารการทะเบียน

ดร.ธวัชชัย		ธรรมรักษ์		ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน		เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้าฝ่าย	

หัวหน้างาน	ส�านักบริหารการทะเบียน	โดยมี	นายวิเชียร	ชิดชนกนารถ	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล	

นายวิโรจน์	 ศรีสวัสด์ิ	 ผู้เช่ียวชาญด้านการทะเบียน	นายเปรมศักด์ิ	 กีรานนท์	 ผู้อ�านวยการส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน												

นางสาวเมตตา	สินยบุตร	ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร		นายอ�านาจ	โพธิ์สอาด	ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ

งานทะเบียน	เข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องบัวแก้ว	ส�านักบริหารการทะเบียน

5

การประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน

ส�านักบริหารการทะเบียน

การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกให้บริการ

ในงาน สคบ'แฟร์ มั่นใจไทยแลนด์

ส�านักบริหารการทะเบียน	ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน	 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่	 (Mobile	Unit)	ออกให้บริการจัดท�าบัตร

ประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card)	ในงาน	“สคบ.แฟร์	มั่นใจไทยแลนด์”	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์	

ระหว่างวันที่	27-29	กันยายน	2556

8
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	 	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอบางมูลนาก	 เป็นส�านัก

ทะเบียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 ตาม

โครงการคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่น	พ.ศ.2554	และ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในปี	พ.ศ.2555	ประเภทจ�านวน

ราษฎรไม่เกิน	50,000	คน	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ								

มุง่มัน่ในการให้บรกิารประชาชน	โดยการพฒันาคุณภาพ

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ไม่หยุดนิ่ง	ทั้งการให้บริการ	

ระเบียบกฎหมาย	อาคารสถานที่	 เพื่อให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน	 บรรลุวิสัยทัศน ์และทิศทางการ															

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ของส�านักทะเบียนในการ

พฒันาการให้บรกิารท่ียดึประชาชนเป็นส�าคัญ	มุง่หวงัให้

ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

 	 การรั กษามาตรฐานของส� านั กทะ เบี ยน                  

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โดยน�าเกณฑ์มาตรฐานบริการ

อ�าเภอ...ยิ้ม	 	 มาเป ็นแนวทางในการด�าเนินการ															

เน้นการพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการในสิ่งที่

ผู ้บริการพึงพอใจ	 เช่น	 การเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า										

ระบบบัตรคิว	ช่องทางด่วน	เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย	

เป็นกันเอง	และการติดป้ายข้อความ	“อย่ากลับไปด้วย										

ความสงสัย”	 ไว้ที่ประตูทางออก	 เพื่อให้ประชาชน

ตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นส่วนได	้				

ส่วนเสียของตน	 โดยหลักในการบริการประชาชน									

ของนายอ�าเภอบางมลูนาก	คือ	“ต้อนรบั	ยิม้แย้ม	ถามไถ่

ปัญหา	วาจากรยิาสภุาพ	บรกิารฉนัญาติมติร	มจิีตบรกิาร												

งานรวดเร็วและถูกต้อง”  

  ด้านระเบียบกฎหมาย	 	 การช้ีแจงค�าถาม											

ข้อสงสยั	ให้ค�าแนะน�า	แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	และ

ไม่รบัสิง่ตอบแทน	สะท้อนให้เหน็ว่าผู้ปฏิบติังานได้ศึกษา

ระ เบี ยบกฎหมาย	 หนั งสื อสั่ ง ก า รที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง																					

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
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	 	พระราชบัญญัติการขนานนามสกุล	พระพุทธ

ศักราช	2456	 เป็นกฎหมายการใช้ช่ือสกุลฉบับแรกซ่ึง	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	

โปรดเกล ้าพระราชทานพระราชบัญญัติดังกล ่าว												

ด้วยพระปรีชาญาณที่มองเห็นการณ์ไกลเพื่อให้เกิด

คุณค่ามหาศาลแก่สังคมชีวิตของชาวไทย	ทั้งในการ							

ให ้นามสกุลเป ็นหลักการของการสืบสายโลหิต													

แสดงสายสัมพันธ์ในทางร่วมสายโลหิตของบุคคล		

แสดงการถือก�าเนิดว่ามาจากที่ไหน	 เป็นเช้ือชาติใด								

มาก่อน	บรรพบุรุษของเขามีความส�าคัญอย่างไรบ้าง									

และนามสกุลเปรียบเสมือนศักด์ิศรีของแต่ละสกุลวงศ์

ที่บรรพบุรุษเคยท�าคุณงามความดีเอาไว้ด้วย	 และ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6		

ทรงมีพระบรมราโชบายว่าด้วยการเกณฑ์เลือกนามสกุล	คือ

	 1.	นามสกุลของสามัญชนไม่ควรจะให้มียาว	ๆ	

เทียมนามสกุลพระราชทาน

	 2.	ถ้าสามารถ	ควรจะใช้เป็นค�าไทย	ๆ	เพื่อมิให้

เป็นเลียนนามสกุลที่พระราชทานซ่ึงโดยมากเป็นภาษา

มคธ	หรือสังสกฤต

	 3.	นามสกุลโดยมากไม่ควรเกินกว่า	3	พยางค	์

เช่น	“อาภรณ์ประภา”	หรือ	“จันทรบริบูรณ์”	 ใช้ไม่ได	้							

ทั้ง	2	นาม

	 4.	 เกณฑ์ที่ควรเลือกใช้เป็นนามสกุลได้	 เห็นว่า

ควรก�าหนดดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	เกณฑ์ภูมลิ�าเนา	–	คือ		นามต�าบลทีอ่ยู	่เช่น		

“สามเสน”	“บางขุนพรม”	“บางกระบือ”	(แต่ห้ามมิให้

มี	 “ณ”	 อยู ่ข้างนามต�าบลเพราะ	 “ณ”	 จะมีได้แต่

พระราชทานเท่านั้น)

	 	 (ข)	อาชีวะ	–	คือ	ตามทางท�ามาหาเลีย้งชีพของ

ตนเองหรือบรรพบุรุษ	 เช่น	 “ชาวนา”	 “ชาวสวน”	

“พ่อค้า”	 “ช่างทอง”	 “ช่างเหล็ก”	 “ช่างบาตร์”																			

“ช่างหม้อ”	“หมอยา”	เป็นต้น		(ให้ใช้เป็นค�าไทย	ๆ 	อย่า

ให้แปลเป็นมคธหรือสังสกฤต)

	 	 (ค)		คุณ	–	เช่น		“คนดี”	“คนซื่อ”	“คนตรง”		

“ใจดี”		“ใจเยน็”		“ใจใหญ่”	“ไหวพรบิ”		“แคล่วคล่อง”	

“ว ่องไว”	 “เฉียบแหลม”	 “ค�าแหง”	 “แข็งแรง”												

“แข็งขัน”	 “อดทน”	 “กล้าหาญ”	 	 “ปากหวาน”												

“พูดเพราะ”	“เสียงหวาน”	“เสียงเพราะ”	“เสียงเย็น”	

“เสียงใส”	“ผิวด�า”	“ผิวคล้าม”	“ผิวขาว”	“ผิวนวล”	

“ผิวเหลือง”	“ผิวอ่อน”	ดังนี้เป็นต้น	

	 	 หมายเหตุ	–นามในหมวด	(ข)	กับ	(ค)	ได้ลอง

จดรวบรวมลงไว้เป็นบัญชีต่างหากด้วยแล้ว
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	 	 (ง)	 ตามเผ่าพันธุ ์-	 คือ	 เอานามบรรพบุรุษ									

คนเดียว	หรือ	2	คน	3	คน	ผสมเป็นนามสกุล	 เช่น							

นามทวดกับปู่	 หรือ	นามปู่กับบิดา	 เป็นต้น	นามสกุล								

ที่พระราชทานไปแล้ว	 โดยมากเป็นไปในเกณฑ์นี้														

ดังจะยกตัวอย่างพอเป็นที่สังเกต	 คือ	 (1)	 บุนนาค										

เป็นนามแห่งเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา	(บุนนาค)	ผู้เป็น

บรรพบุรุษแห่งสกุลนั้น	 (2)	 เดชะคุปต์	นามสกุลแห่ง

พระยาโบราณราชธานนิทร์		ผูกจากนามบรุษุ	2	นาม		คือ	

ขุนฤทธิ์ดรุณเสรฐเดช	ผู้เป็นบิดา	กับ	นายคุ้ม(สังสกฤต	

คุปต์)	 ผู้เป็นปู่	 ดังนี้เป็นต้น	ถ้าจะใช้ส�าหรับคนสามัญ	

ควรเอานามบรรพบุรุษตรงๆ	โดยไม่แปลงเป็นมคธหรือ

สงัสกฤต	เช่น	ต่างว่าจะใช้นามข้างบนนีว่้า	เดชคุ้ม		หรอื	

คุ้มเดช	ก็ได้	2	สถาน

	 	 (จ)	ตามประเทศถิ่นฐานเดิม-	เช่น	“ชาวเหนือ”	

“ชาวใต้”	“ชาวป่า”	“ชาวทะเล”	“ชาวเขา”	“ชาวเกาะ”	

“ชาวมอญ”	 “ชาวพม่า”	 “ชาวเวียง”	 (คือ	 เช้ือคน	

เชียงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	ฯลฯ)	“ชาวเวียง”	 (คือ	 เช้ือ

เวียงจันทร์)	 “ชาวนคร”	 (คือคนเช้ือนครศรีธรรมราช)	

ดังนี้เป็นต้น

	 	หมายเหตุ	 	 -	นามในหมวด	(จ)	นี้	 ได้ลองจด

รวบรวมไว้ในบัญชีต่างหากพอเป็นตัวอย่างด้วยแล้ว

	 	 (ฉ)	คนเช้ือชาติเดิม-ให้เติมค�าว่า	“เช้ือ”	ลงข้าง

หน้านามชาติ	 เช่น	“เช้ือจีน”	“เช้ือญวน”	“เช้ือแขก”	

“เชื้อชวา”	ดังนี้เป็นต้น

	 5.	 นามสกุลถึงจะซ�้ากันบ้าง	 ก็ไม่สู ้อัศจรรย์		

เพราะเมือ่หมูม่ากจะไม่ให้ซ�า้บ้าง	ย่อมเป็นการยก	ถงึใน

เมืองอื่น	ๆ	เข้าก็ต้องยอมให้ซ�้าบ้าง



	 	 การป้องกนัปัญหาประชากรแฝง	แรงงานต่างด้าว	

การสวมตัวท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	 การเพิ่มช่ือ						

ในทะเบียนบ ้าน	 	 การแจ ้งการเกิดเกินก� าหนด	

กระบวนการด�าเนินการต่าง	ๆ	เหล่านี้	อาจเป็นช่องว่าง

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของผู้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนของประเทศไทย	 	ส�านักทะเบียนอ�าเภอเมือง

ก�าแพงเพชรจึงได้มีการช้ีแจงประชาสัมพันธ์ผ่านก�านัน	

ผู ้ใหญ่บ้าน	 ผู ้น�าท้องถิ่น	 อาสาสมัครงานทะเบียน												

ในปัญหางานทะเบียนที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ดังกล่าว	 หากมีบุคคลต้องสงสัย	 หรือเข้ามาในพื้นที่		

โดยที่ไม่สามารถส�ารวจตรวจสอบรายการบุคคลใน

ทะเบียนบ้านว่าเป็นคนในพื้นที่หรือไม่	ให้สอดส่องดูแล

สอบถามให้ได้ข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้น	และก�าชับให้ผู้ปฏิบติั

งานทะเบียนปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์

วิธีการด�าเนินการในด้านการทะเบียนให้มีความแม่นย�า

ในตัวบทกฎหมายและแนวทางปฏิบติั	โดยไม่ปฏิเสธหรอื

ผลกัภาระให้ส�านกัทะเบยีนอ่ืน	รวมถงึการให้บรกิารและ

การอ�านวยความสะดวกให้แก่พีน้่องประชาชนโดยท่ัวถึง

ในด้านการให้บริการจะมอบหมายปลัดอ�าเภอ	ท�าหน้าที่

คอยคัดกรอง	 ให้ค�าแนะน�า	 ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานให้ถกูต้องครบถ้วนก่อนจะไปรบับรกิาร

ในเรื่องต่าง	ๆ	 เป็นการลดขั้นตอนการขอรับบริการให้

ประชาชนได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	ลดขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน					

ในช้ันหนึ่ง	 ซ่ึงท�าให้ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ

มากยิ่งขึ้น
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	 “การให้บริการงานด้านการทะเบียนราษฎรที่ดี	

และมีประสิทธิภาพนั้น	 ให้ดูที่จ�านวนของผู้มาใช้บริการ

เรามาก	ก็แสดงว่า	 เราบริการดี	 ถ้าประชาชนไม่มาใช้

บริการเรา	 ต้องพิจารณาตัวเองแสดงว่าประชาชน											

ไม ่ประทับใจ	 ถึงไม ่มาใช ้บริการ”	 การท�างานนั้น														

ต้องท�างานในหน้าที่ให้ดีที่สุด	สิ่งที่ต้องค�านึงถึงในการ						

ให้บริการงานทะเบียน	 คือ	ท�าอย่างไรให้ประชาชนเกิด

ความประทบัใจในความรวดเรว็	แม่นย�าถกูต้อง	ของการ

ให้บริการ	งานทะเบียนเป็นหน้าตาของเทศบาล	ถ้าผู้มา

ใช้บริการเกิดความประทับใจต้ังแต่ด ่านแรกที่งาน

ทะเบยีน	กจ็ะประทับใจในงานบรกิารอ่ืน	ๆ 	ของเทศบาล

ด้วย	ต้องมองว่าท�าอย่างไรที่จะให้ประชาชนรู้ข้อมูลงาน

ทะเบียนก่อนมาติดต่อขอรับบริการเพื่อให้มาแล้ว									

จบเรื่องในคราวเดียวการใช้พื้นที่ให้บริการฉายวีดีทัศน	์	

เกีย่วกบัภารกจิผลงานของเทศบาลเป็นอีกกลยทุธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์ทางหนึ่งให้ประชาชนได้ทราบว่าเทศบาล

ได ้ ด� า เ นิ นก า รอะ ไ ร เพื่ อพี่ น ้ อ งประชาชนบ ้ า ง																							

และสิ่งส�าคัญที่ได้รับประโยชน์มาก	 คือ	กล่องรับความ

คิดเห็น	 เพราะได้รับค�าแนะน�า	 และมุมมองที่เป็น

ประโยชน์ที่บางครั้งเรามองข้ามไป	ค�าแนะน�าที่ได้รับ

ท�าให้เรารู้ว่า	 ต้องท�าอะไรที่ไหน	และท�าอย่างไร	 คือ	

ท�าให้เราเกาได้ถกูทีคั่น	และหากเป็นค�าชม	กจ็ะเป็นแรง

กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานท�าดียิ่งขึ้นโดยฝ่ายบริหารจะเป็น

ผู ้ เติมแต ่งสิ่งที่ งานบริการขาดเหลือ	 เพื่อให ้เกิด															

ผลประโยชน์ส่วนรวมแก่พี่น้องประชาชนเกินกว่าที่คาด

หวังของประชาชนผู้มาใช้บริการ
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ถาม	 จะขอดูส�าเนาบัตรประชาชนของคนที่ท�าการซ้ือขาย					

ของกันค่ะ	พอดีโดนโกงไป	 ต้องใช้บัตรประชาชนของ

เขามายืนยนัในการทีจ่ะได้ของกลบัมา	ถา้ดิฉนัใหส้�าเนา

บัตรประชาชนของดิฉันแลกกับข้อมูลของเขา	จะได้ไหมคะ 

คือจ�าเป็นจะต้องใช้คะ	แต่ถ้าไม่ได้พอมีวิธีอื่นไหมคะ	

เดือดร้อนมากจริงๆ

ตอบ	 กรณีนี้เป็นการขอตรวจส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

ของผู้อื่น	เพื่อน�าไปยืนยันตัวบุคคลที่เอาทรัพย์สินของ

ตนไปกลับคืนมา

	 1.	การขอตรวจหลักฐานรายการหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับ

บัตรประจ�าตัวประชาชน	 โดยขอให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี	

ถ่ายเอกสาร	หรือคัดและรับรองส�าเนา	จะต้องเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียโดยตรง	 ได้แก่	 ผู้ถือบัตร	และหมายความ

รวมถงึ	คู่สมรส	บพุการ	ีและผู้สบืสนัดานของผู้ถอืบตัร	

หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจเป็นหนงัสอืจากผู้มสีว่นได้เสยี

โดยตรง	ตามมาตรา	10	แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	แกไ้ขเพิม่เติมถงึ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.2554	และ

กฎกระทรวงการขอตรวจหลักฐาน	รายการ	หรือข้อมูล

เกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน	พ.ศ.2555

	 2.	 การขอแลกข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเพื่อขอ

ข้อมูลของบุคคลอื่นนั้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ

ด�าเนินการตามที่ร้องขอได้	 เพราะเหตุไม่มีกฎหมาย

บัญญัติไว้ให้สามารถด�าเนินการได้

	 3.	กรณีที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายจากการกระท�าของ

บคุคลอื่น	กส็ามารถรอ้งทุกขก์ลา่วโทษต่อพนกังานฝ่าย

ปกครองหรอืต�ารวจ	เพื่อใหด้�าเนินการสบืสวน	สอบสวน	

เอาตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้ครับ

ถาม	 ภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรสเสียชีวิต	 ตอนนี้ต้องการจะ

ทะเบียนสมรสกับคนใหม่	แต่หาใบมรณะบัตรของภรรยา

เก่าไม่ได้	 เพราะไม่ได้ติดต่อกัน	 ต้องท�าอย่างไรถึงจะ									

จดทะเบียนสมรสใหม่ได้

ตอบ	 1.	การเสียชีวิตของภรราที่จดทะเบียนสมรสกัน	ท�าให้การ

สมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตายตาม	 ปพพ.มาตรา	

1501	 ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคนใหม่	สามารถยื่นค�าร้อง

ขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนได้	 โดยคู่สมรสต้อง

มีคุณสมบัติและเงื่อนไขแห่งการสมรสครบถ้วน	ถูกต้อง

	 2.	กรณีขอหลกัฐานการตายของภรรยาทีเ่สยีชีวติ		สามารถ

ยื่นค�ารอ้งขอตรวจสอบ	หรอืคัดและรบัรองส�าเนาทะเบยีน

คนตาย	(ค.ร.3)	หรือส�าเนาทะเบียนบ้านที่ตนและภรรยา

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	เพื่อแสดงให้นายทะเบียนเห็นว่า

ผู้ร้องขอเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
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ถาม	 การขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

นัน้ไปท�าทีอ่�าเภอ	เตรยีมเอกสารไปครบแลว้	แต่ขัน้ตอน

การด�าเนินเอกสารต้องมีการสอบพยาน	และต้องให้ส่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองท่ีเราจะไป	 ไปท�าอะไร								

ด้วยหรือค่ะ

ตอบ			1.	การออกหนังสอืรบัรองกรณีต่าง	ๆ 	ท่ีนายอ�าเภอออก

ให้ราษฎรผู้ร้องขอ	 ท้ังนี้	 ก็เพื่อแก้ไขปัญหาความ								

ทุกข์ร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องท่ี	 พระพุทธศักราช	 2457	มาตรา	 87	

บัญญัติไว้ว่า	 “กรมการอ�าเภอต้องให้ราษฎรที่มี 																					

กิจธุระหาได้ทุกเมื่อ	 ถ้าราษฎรมาร้องทุกข์อย่างใด									

ซึ่งกรมการอ�าเภอควรช่วยได้	ต้องช่วยตามสมควร”

	 2.	ขั้นตอนจัดท�าหนังสือรับรอง

	 				2.1	ผู้ร้องขอ	ยื่นค�าร้องขอให้ด�าเนินการใด	พร้อม

ทัง้แสดงเอกสารท่ีจะขอด�าเนินการหรอืขอใหด้�าเนนิการ

ต่อนายอ�าเภอ	ณ	 ท่ีว่าการอ�าเภอท่ีตนมีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบ้าน	เพื่อให้พิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 				2.2	การตรวจสอบและพิจารณา

	 		 	 2.2.1	ตรวจสอบค�าร้องขอ	และหลักฐาน

เอกสารที่ผู้ร้องมาแสดงกับฐานข้อมูลการทะเบียน

	 		 	 2.2.2	 สอบสวนผู้ร้อง	 และตรวจสอบ								

หลกัฐานเอกสารต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วกับเรื่องท่ีจะขอใหร้บัรอง

	 		 	 2.2.3	 ในขั้นตอนการสอบสวน	ขอให้แจ้ง						

ผู้ร้อง	และพยานบุคคลที่มารับรองว่า	การให้ถ้อยค�า					

ต่อเจ้าพนักงานผู้กระท�าการตามหน้าที่	หากให้ถ้อยค�า

อันเป็นเท็จและให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ

ลงในเอกสารมหาชนหรือราชการ	ซึ่งจะมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	267	ได้

	 3.	การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้นายอ�าเภอ

พจิารณารบัรองน้ัน	ก็ควรแจ้งรายละเอียดใหไ้ด้มากทีส่ดุ	

ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและแก่ตัวผู้เยาว์						

ในการเดินทางไปต่างประเทศ	 หากเกิดข้อขัดข้อง

ประการใด	ๆ

ถาม	 กรณีการท�ารายการเกีย่วกบังานทะเบยีนราษฎร	ถา้ไมไ่ด้

ไปแจ้งด้วยตนเอง	จะมอบหมายใหบ้คุคลอื่นไปแจง้แทน	

ต้องการทราบวา่ต้องมอบบตัรประจ�าตัวประชาชนตัวจรงิ

ของผู้มอบไปแสดงหรือใช้ถ่ายส�าเนารับรองไปยื่นก็ได้

ตอบ	 หนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทนตามมาตรา	

46	แหง่พระราชบญัญัติการทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2534		

ก�าหนดให้ต้องท�าเป็นหนังสือโดยระบุรายละเอียดให้

ชัดเจน	เช่น	ผู้มอบหมายมอบหมายให้ใคร	มอบให้ไป

ท�าอะไร	ที่ไหน	อย่างไร	เมื่อใด	(ป้องกันการน�าหนังสือ

ไปใช้ซ�า)	 พร้อมท้ังลงลายมือช่ือผู้มอบหมาย	 ผู้รับ							

มอบหมาย	 และพยานบุคคล	 (บรรลุนิติภาวะและมี

ความสามารถตามกฎหมาย)	อย่างน้อย	2	คน	ส�าหรับ

บัตรประจ� า ตั วประชาชนสามารถถ่ าย เอกสารและ																						

ผู้มอบหมายหรือผู้รับมอบหมาย	รับรองส�าเนาถูกต้องได้	

ถาม	 ซ้ือบา้นต่อจากชาวต่างชาติ	มสีมดุทะเบยีนบา้นสเีหลอืง	

สามารถเปลี่ยนเป็นสีน�าเงินได้หรือไม่

ตอบ	 1.	ทะเบียนบ้าน	(ท.ร.13)	สีเหลือง	เป็นทะเบียนบ้าน	

ใช้ส�าหรบัคนทีเ่ขา้เมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยูใ่น

ลักษณะชั่วคราว	และ

	 2.	ทะเบียนบ้าน	(ท.ร.14)	สีน�าเงิน	 เป็นทะเบียนบ้าน	

ใช้ส�าหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มี 												

ใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว

	 3.	 ดังนั้น	 หากท่านเป็นคนที่มีสัญชาติไทยหรือคน

ต่างด้าวที่มีใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	สามารถยื่น

ค�าร้องขอส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.14)	สีน�าเงินได้

้

้

้

้




