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คำ�นำ�

 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว 5 ธันวาคมของทุกปี  พสกนิกรชาวไทย น้อมใจร่วม             

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ                         

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการส�านักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 การให้บริการของส�านักทะเบียนทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ เป็นงานที่มี

ความใกล้ชิดกับประชาชนและหน่วยงานท่ีมาขอรับบริการ  จึงมีผลต่อ      

ภาพลักษณ์ของกรมการปกครองเป็นอย่างยิ่ง การปรับปรุงส�านักทะเบียน        

ทีม่ทีัง้หมด 878 แห่งท่ีมสีภาพภูมทัิศน์ท้ังภายในและภายนอกส�านกัทะเบยีน

ทีเ่ก่า ช�ารดุ ทรดุโทรม ไม่เหมาะกบัการให้บรกิาร ส�านกับรหิารการทะเบยีนจึงได้จดัท�าโครงการส่งเสรมิและพฒันา

ความเป็นเลิศในการให้บริการของส�านักทะเบียนอ�าเภอ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอ            

ในการปรับปรุงห้องทะเบียนให้มีสภาพภูมิทัศน์ภายในที่ทันสมัยสะดวก  สะอาด สวยงาม มีป้ายประชาสัมพันธ์

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน ป้ายประชาสมัพนัธ์บรกิารต่าง ๆ  ตู้จัดเกบ็เอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ส�านกังาน มมุบรกิาร           

ห้องสุขา ฯลฯ  และสภาพภูมิทัศน์ภายนอกที่ร่มรื่น สะอาด  และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา        

งานบริการให้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจและยอมรับเช่ือถือจากประชาชนและผู้รับบริการ เป็นการเตรียม            

ความพร้อมให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอในการประกวดส�านักทะเบียนดีเด่น โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามประเภท 

(จ�านวนประชากร) ของส�านักทะเบียนคาดว่าภายใน 4 ปี จะท�าให้ส�านักทะเบียนปรับปรุงได ้ครบ                                    

ทุกส�านักทะเบียน และส�านักทะเบียนใดที่ได้รับรางวัลส�านักทะเบียนดีเด่นก็จะได้รับเงินรางวัลอีกทางหนึ่งด้วย 

      

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ
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  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�ารัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์           

คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหารทุกหมู่เหล่า และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ความว่า

------------------

 	 ขอขอบพระทัย	และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง	ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมา

ให้พร	รวมทัง้ให้ค�ามัน่สญัญาด้วยประการต่างๆ	ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรจีติท้ังนัน้ด้วย

ใจจรงิเช่นกนับ้านเมอืงของเราเป็นสขุสบืมาช้านาน	เพราะเรามคีวามเป็นปึกแผนในชาติ	และต่าง

บ�าเพญ็กรณียกจิตามหน้าทีใ่ห้สอดคล้องเกือ้กลูกนั	เพือ่ประโยชน์ของชาติ	คนไทยทกุคนจึงควร

ตระหนักในข้อนี้ให้มาก	และต้ังใจประพฤติตัวปฎิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่	 เพื่อให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย

	 	 ขออ�านาจแห่งคุณพระรัตนตรัย	สิ่งศักด์ิสิทธิ์	 จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต	่

ความสุขความเจริญตลอดไป
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สิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงข้อมูลในการใช้โปรแกรมดังกล่าวและประชาชนจะได้รับประโยชน์ คือ

 1. สามารถอ่านและจัดเก็บข้อมูลบุคคลได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการลดจ�านวนเอกสารที่ต้องจัดเก็บด้วยวิธี        

ถ่ายส�าเนา และการเขียนค�าร้อง

 2. บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล

ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

 3. ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เมื่อขอรับบริการของภาครัฐและเอกชน ในการพิสูจน์ยืนยัน          

ตัวบุคคล โดยใช้บัตร Smart Card ใบเดียว และไม่ต้องคัดส�าเนา หรือเตรียมหลักฐานอื่น ๆ ไปแสดงเพิ่มเติมอีก

 4. ข้อมูลในหน่วยความจ�า Chip  บนบัตร Smart Card เป็นข้อมูลที่เชื่อมั่นได้ว่าถูกต้องตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร

 5. กรมการปกครองได้พัฒนาระบบการใช้งานบัตร Smart Card ให้น�าไปใช้ประโยชน์ให้แพร่หลายเพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
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 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารการทะเบยีน เป็นประธานการประชุมจดัท�าโปรแกรมแรงงานต่างด้าว 

ร่วมกับ ส่วนการทะเบียนราษฎร ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ณ ห้องบัวแก้ว

  นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ส�านักบริหาร         

การทะเบียน ในภารกิจของส่วนต่าง ๆ โดยมี ผอ.ส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวขาว

ภารกิจผู้บริหาร
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ก�รบริห�รจัดก�รง�นทะเบียนร�ษฎร

ก�รพัฒน�ระบบทะเบียนเพื่อรองรับ

ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

 นายวเิชียร ชิดชนกนารถ ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารการทะเบียน ให้การต้อนรับและ

เป็นวทิยากรบรรยาย “การบริหารจดัการงาน

ทะเบียนราษฎร” แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อั งสนา บุญธรรม และนัก ศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล          

ณ ส�านักบริหารการทะเบียน คลองเก้า

 นายวเิชียร ชิดชนกนารถ ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารการทะเบียน ให้การต้อนรับและ

บรรยาย “การพัฒนาระบบทะเบียนเพ่ือ

รองรับการเข ้ า สู ่ประชาคมอาเ ซียน”                  

แก่ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่         

ของส� านั ก ง านปกครองและทะ เบี ยน 

ก รุ ง เ ทพมหานคร  จ� า น วน  50  เ ขต                       

ณ ส�านักบริหารการทะเบียน คลองเก้า
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  การให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในด้านทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน รวมถึงงาน

ทะเบียนทั่วไปในส�านักทะเบียนอ�าเภอทั่วประเทศ 878 อ�าเภอ ซ่ึงในปัจจุบันสภาพภูมิทัศน์ภายใน

และภายนอกส�านักทะเบียนมีความเก่า ช�ารุด ทรุดโทรม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ตลอดจน

ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการท�างานของภาครัฐที่มาขอรับบริการ ซ่ึงส�านักบริหารการทะเบียนได้

ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ เป็น

ที่พึงพอใจและยอมรับเช่ือถือจากประชาชนและผู้รับบริการต่อไป จึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของส�านักทะเบียนอ�าเภอ โดยจะสนับสนุนงบประมาณในการ

ปรับปรุงส�านักทะเบียนแห่งละ 100,000 บาท

  เพื่อพัฒนาระบบงานบริการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือถือไว้วางใจในระบบ

ราชการ ยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซ่ึงจะคัดเลือกส�านักทะเบียนอ�าเภอ       

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 3 ส�านักทะเบียน แบ่งออกเป็น 

  1. ส�านักทะเบียนอ�าเภอ จ�านวนราษฎรตั้งแต่ 80,001 คน ขึ้นไป 1 แห่ง

  2. ส�านักทะเบียนอ�าเภอ จ�านวนราษฎรตั้งแต่ 50,001 – 80,000 คน  1 แห่ง

  3. ส�านักทะเบียนอ�าเภอ จ�านวนราษฎรไม่เกิน 50,000 คน 1 แห่ง

  ซ่ึงจะให้จังหวดัแต่งต้ังคณะกรรมกรรมการพจิารณาคัดเลอืกส�านกัทะเบยีนอ�าเภอตามประเภท

ประเภทละ 1 ส�านักทะเบียน พร้อมทั้งเสนอโครงการพัฒนาการบริหารที่เป็นประโยชน์และอ�านวย

ความสะดวกต่อประชาชนที่มารับบริการด้านงานทะเบียนและบัตร โดยระยะเวลาด�าเนินการตาม        

โครงการฯ ต้องสอดคล้อง และสามารถเข้ารับการประเมินผล ตามโครงการคัดเลือกส�านักทะเบียน

ดีเด่น พ.ศ.2557 ได้ และส�าเนาโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายปัจจุบันของส�านักทะเบียนอ�าเภอ              

เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับส�านักทะเบียนอ�าเภอที่จังหวัดได้อนุมัติโครงการฯ                       

ให้กรมการปกครองต่อไป

ก�รบริห�รจัดก�รง�นทะเบียนร�ษฎร
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 ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง             

ได้จดัท�าโปรแกรมตรวจสอบสิทธเิลอืกตัง้ เพื่อเป็นการ

อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้จะไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประชาชน

สามารถตรวจสอบบญัชีรายช่ือผู้มสีทิธเิลอืกต้ังผ่านทาง 

ระบบ IOS, Andriod ที่ www.khonthai.com        

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
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 เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการใช้สิทธิเลือกต้ัง  กรมการปกครอง เปิดให้บริการท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 จนถึงวันเลือกตั้ง  

ณ ที่ว่าการอ�าเภอ / เขต / เทศบาลทั่วประเทศ และเมืองพัทยา
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 การท�างานเป็นทีมของข้าราชการในทุกภาคส่วนของ

อ�าเภอโคกโพธิ์ต้องประสานสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือและ

สนับสนุนซ่ึงกันและกันในทุกด้าน โดยเฉพาะศักยภาพของ

ส�านักงานบริหารราชการต�าบลที่มีปลัดอ�าเภอผู้รับผิดชอบ

ประจ�าต�าบลคอยให้ความช่วยเหลอื ดูแลพีน้่องประชาชนโดย

การลงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมงานเข้มแข็งและมี

ประสทิธภิาพในการลงพืน้ทีป่ฏิบติังาน การให้ความช่วยเหลอื

ดูแลประชาชนอย่างจริงใจ บริสุทธิ์ใจ จะส่งผลให้ประชาชน

เป็นมิตรแท้ เป็นปากเสียงและเสื้อเกราะให้กับฝ่ายปกครอง 

การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญในการให้บริการ 

การพูดคุยกับประชาชนเพื่อลดความตึงเครียด ลดช่องว่าง

ระหว่างข้าราชการกับประชาชนในพื้นที่

  ข้าราชการในฝ่ายทะเบียน ต้องมีความตื่นตัว มีการ

จัดระบบหมนุเวียนข้าราชการออกมาทกัทายกบัประชาชนช่วย

เหลือประชาชนในเบื้องต้น เช่น แนะน�า ให้ค�าปรึกษา แสดง

ความเป็นมิตร  งานทะเบียนเป็นหน้าตาของท่ีว่าการอ�าเภอ 

และต้องให้บริการประชาชนทุกวัน จึงต้องมีวิธีสื่อและวิธีคิด

ว่าจะต้องท�าอย่างไรภายใต้สถานการณ์ขณะนี้  เพราะความ

ยั่งยืนของความสงบเรียบร้อยอยู ่ที่งานปกครองและงาน

ทะเบียนส่วนหนึ่งด้วย 
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 อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็น 1 อ�าเภอในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่

สงบเป็นเวลานาน การท�างานในพื้นที่นอกจากการสร้างความ

เข้าใจกับประชาชน การต่อสู้เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจาก

ประชาชน การให้บริการประชน  การพัฒนางานในทุก ๆ  ด้าน

ของอ�าเภอ จึงเป็นหน้าที่ที่ท้าทายศักยภาพของอ�าเภอภายใต้

สถานการณ์ที่ไม่ปกติ

 กระบวนการที่จะท�างานให ้ประสบความส�าเร็จ            

คือ “ความร่วมมอื” ทัง้ของประชาชนและของข้าราชการ และ

องค์ความรู้ประกอบการปฏิบัติงานสามารถให้บริการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว การเน้นย�้าบทบาทของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน        

ที่จะต้องสนใจงานทะเบียนต้ังแต่เกิด – ตาย และดูแล        

ช่วยเหลอืลกูบ้าน ทมีงานต�าบลโดยมปีลดัอ�าเภอ ผู้รบัผิดชอบ

ประจ�าต�าบลเป็นหัวหน้าลงพื้นที่ประสานงานกับก�านัน       

ผู้ใหญ่บ้าน จัดระบบงานทะเบียนให้เป็นรูปแบบที่สามารถ     

เป็นที่ เ ช่ือถือได้ ก็จะได้รับความร่วมมือที่ ดีจากพี่น ้อง                 

ประชาชน และการปรับปรุงแบบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ 

สภาพภูมิทัศน์ภายในและภายนอกให้สะดวก สวยงาม และ

แสดงออกถึงความเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ

การตอบปฏิเสธประชาชนด้วยค�า 3 ค�า ได้แก่  “ไม่ได้           

ไม่ให้ ไม่มี” ผู้ที่จะตอบค�าถามเหล่านี้ต้องเป็นนายอ�าเภอ      

หรือนายทะเบียนเท่านั้น 

 นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่

นายอ�าเภอยะหริ่ง



 หลังจากฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงการขอแก้ไขเพิ่มเติม

หรือท�าให้ข้อมูลตามทะเบียนประวัติราษฎรของตนเองมี

ความทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามข้อเท็จจริง โดย

สามารถยืน่เอกสารหลกัฐานได้ ณ ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอหรอื

ส�านักทะเบียนท้องถิ่น เมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูลก็จะต้องมี

การลบข้อมูลในทะเบียนประวัติราษฎรให้กระท�าได้เฉพาะ

เมือ่มหีลกัฐานแสดงว่าข้อมลูนัน้ไม่เป็นความจรงิ ซ่ึงเอกสาร

หลักฐานท่ีจะต้องน�ามาแสดงในการขอลบข้อมูล คือ 

เอกสารที่ทางราชการออกให้ รวมถึงเอกสารของหน่วยงาน

ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มี              

ค�ารับรองของกงสุลไทยหรือของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับรอง

เอกสารของประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่ออก

เอกสารนั้น 

  1. เมือ่ได้รบัค�าขอและมเีอกสารและหลกัฐานครบ

ถ้วนแล้ว  ให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้นายทะเบียนอ�าเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาท�าความเห็นเสนอต่อ     

นายทะเบียนประจ�าส�านักทะเบียนกลาง  ซ่ึงนายทะเบียน

ประจ�าส�านักทะเบียนกลางจะพิจารณาค�าขอให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

  2. เมื่อนายทะเบียนประจ�าส�านักทะเบียนกลาง

พจิารณาค�าขอ เอกสารและหลกัฐานแล้วเหน็ว่า ข้อมลูทีข่อ

ลบเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ให้ด�าเนินการลบข้อมูลใน

ฐานข้อมลูการทะเบยีนในระบบคอมพวิเตอร์ตามค�าขอและ

แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบพร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนอ�าเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลบข้อมูลตามค�าขอ

เฉพาะในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้อง

  แต่หากนายทะเบียนประจ�าส�านักทะเบียนกลาง 

เห็นว่า ไม่อาจลบข้อมูลให้ตามค�าขอได้ ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอ

ทราบภายใน 7 วัน นบัแต่วนัทีม่คี�าสัง่ พร้อมทัง้แจ้งให้ทราบ

ถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ด้วย(มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อผู้อ�านวยการกลางทะเบียนกลางได้) 

  3. เมื่อได้มีการลบข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียน

ประวั ติ ร าษฎรแล ้ ว  ให ้นายทะเบียนประจ� าส� า นัก              

ทะเบียนกลางบันทึกการด�าเนินการไว ้ เป ็นหลักฐาน              

ตามระเบียบที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางก�าหนด

  เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรถูกต้อง 

ตรงกับข้อเทจ็จรงิ และสามารถอ�านวยประโยชน์ในด้านสทิธิ

ต่าง ๆ แก่ประชาชน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองหาก

เหน็ว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลือ่นให้รบีน�าหลกัฐานมาขอแก้ไข

เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงได้ครับ

12
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 นายวินิจ สนชัย ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ให้การต้อนรับและบรรยายในการ           

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) ของคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  

ณ ส�านักบริหารการทะเบียน คลองเก้า ปทุมธานี

ข่าวสารส�านักบริหารการทะเบียน

 นายเปรมศักดิ์  กีรานนท์ ผู้อ�านวยการส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ออกให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชน (Mobile Unit) ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาประจ�าปี 2556 “มิติใหม่แห่งการยกระดับการให้บริการภาครัฐ”            

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กทม.

13
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ถาม การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตาม

มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

ข้อ 4 เมื่อนายอ�าเภอมีค�าสั่งไม่อนุมัติ ให้นายอ�าเภอ

แจ้งผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีค�าสั่งโดยให้ระบุ

เหตุผลที่ไม่อนุมัติ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิใน

การอุทธรณ์ค�าสัง่ใหผู้้ยื่นค�าขอทราบฯ เนื่องจากเทศบาล

ทราบว่าไม่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มท่ีจะได้สัญชาติไทยตาม

มาตรา 23 จากน้ันเทศบาลได้แจ้งให้กับผู้ร้องทราบ        

ผู้ร้องได้สอบถามว่าแล้วเขาจะด�าเนินการอย่างไร ตาม

แนวทางปฏิบัติ ส�านักทะเบียนอ�าเภอต้องท�าหนงัสอืแจง้

ให้ผู้ร้องทราบใช่หรือไม่ และถ้าผู้ร้องต้องการขอถ่าย

ส�าเนาค�าร้องและเอกสารท้ังชุดรวมทั้งหนังสือจาก

อ�าเภอ เพื่อไปปรึกษาหารือกับส�านักทะเบียนกลางได้

หรือไม่

ตอบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 

0309.1/ว 1587 ลงวนัที ่22 พฤษภาคม 2551 ได้แจง้

แนวทางปฏิบัติให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านัก

ทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอลง

รายการสญัชาติไทยในทะเบยีนบา้นตามมาตรา 23 แหง่ 

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ว่าเมื่อ        

นายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่ตรวจสอบ

คุณสมบติัของผู้ยื่นค�าขอและด�าเนนิการสอบสวนพยาน

บคุคลเรยีบรอ้ยแลว้ ใหร้วบรวมหลกัฐานท้ังหมดพรอ้ม

ความเหน็เสนอนายอ�าเภอหรอืผู้อ�านวยการเขตแลว้แต่

กรณี พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

ได้รับเรื่องจากนายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียน 

ท้องถิ่น กรณีนายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขตพิจารณา

แล้วเห็นว่าผู้ขอไม่มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยตาม

กฎหมายก�าหนด หรอืพยานหลกัฐานของผู้ขอไมถ่กูต้อง

ครบถ้วนและมีค�าสั่งไม่อนุมัติ  ให้นายอ�าเภอหรือ         

ผู้อ�านวยการเขตแล้วแต่กรณี แจ้งผู้ขอลงรายการ

สัญชาติไทยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน 

นับแ ต่วั นที่ มี ค� าสั่ ง โดยระบุ เห ตุผลที่ ไม่ อนุมั ติ                   

ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและสทิธใินการอุทธรณ์ค�าสัง่ให้

ผู้ยื่นค�าขอทราบด้วย และให้ส่งเรื่องคืนนายทะเบียน

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้การแจ้งค�าสั่งให้คู่กรณี

ทราบ เพื่อใหคู่้กรณีมโีอกาสโต้แยง้หรอืช้ีแจงขอ้เทจ็จรงิ

ของตน ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

เกีย่วกบัการโต้แยง้หรอืช้ีแจงขอ้เท็จจรงิการอุทธรณ์และ

การพจิารณาอุทธรณ์ค�าสัง่ของนายทะเบยีน พ.ศ.2551       

ข้อ 2 ก�าหนดให้การแจ้งค�าสั่งให้ท�าเป็นหนังสือ          

โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

   1. ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ท�าให้เชื่อว่ามีการกระท�า

โดยมิชอบ

   2. ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   3. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

   4. สิทธิในการแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ด�าเนินการโต้แย้ง

หรือชี้แจงข้อเท็จจริงแทน

   5. สทิธใินการขอดูเอกสารทีจ่�าเปน็ส�าหรบัการโต้แยง้

หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันสิทธิของตน 

   ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้ถูกกระทบสิทธิขาดโอกาสในการ       

โต้แย้งหรือชี้แจง 

ถาม เกิด 27 ธันวาคม 2555 ท�าไมใบเกิดเขียนว่าปีมะเส็ง

แต่ที่ทราบมาปี 2555 เป็นปีมะโรงไม่ใช่หรือคะ

ตอบ การลงรายการวันเดือนปี ทางจันทรคติ (ปีนักษัตร ชวด 

ฉลู ขาล) ในเอกสารการทะเบียนราษฎร ก�าหนดให้วัน

ขึน้ 1 ค�า่ เดือน 1 (อ้าย) เป็นวนัทีเ่ปลีย่นปีนกัษตัรใหม่ 

โดยจะอยู ่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน

ธันวาคม ในแต่ละปี (หรือหลังวันลอยกระทง 15 วัน) 

โดยวันสุดท้ายของปีนักษัตร คือวันแรม 15 ค�่า เดือน 

12 ดังนั้น ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ตามสูติบัตร 

จะไม่ตรงกนักบัปฏิทนิจันทรคติไทยซ่ึงเปลีย่นปีนกัษตัร

ในวันขึ้น 1 ค�่า เดือนห้า (5)
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ถาม   1. ในคดีอาญาที่มีความผิดจ�าคุกต้ังแต่หน่ึงปีลงมา

หรือต้องระวางโทษอย่างอื่นมีอายุความ 1 ปี 

   2. พ.ร.บ.บัตรฯ ก�าหนดให้ประชาชนต้องท�าบัตรฯ 

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 7 ปี  บัตรหาย/     

ถูกท�าลาย บัตรหมดอายุ หากพ้นก�าหนดต้องถูกปรับ

   3. นาย ก.บัตรหมดอายุวันที่ 1 ส.ค.2555 ได้มา

ยื่นขอท�าบัตรใหม่เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2556 

   ขอถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบ

ปรับได้หรือไม่ หากปรับได้ถ้าประชาชนยกเรื่องอายุ

ความมากล่าวอ้างจะช้ีแจงประชาชนอย่างไร มีหนังสือ

สั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ หากมีโปรดแนะน�า และ

หากปรับไม่ได้ งานบัตรฯจะท�าบัตรให้แก่นาย ก. กรณี

บัตรหมดอายุไม่ได้เนื่องจากในระบบการท�าบัตรหมด

อายุม ี2 กรณี คือ ภายในก�าหนดกบัเกนิก�าหนด เพราะ

ข้อเท็จจริงต้องท�าบัตรเกินก�าหนด เมื่อท�าบัตรเกิน

ก�าหนดในระบบจะพิมพ์คดีเปรียบเทียบปรับออกมา      

ซ่ึงต้องสง่เงินเปน็รายได้แผ่นดิน ถา้ท�าบตัรในก�าหนดก็

ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือต้องท�าบัตรให้แก่           

นาย ก.กรณีอื่น ๆ แล้วบันทึกว่าคดีขาดอายุความ

ตอบ พ.ร.บ.บัตรฯพ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม              

มาตรา 5 ก�าหนดไว้ว่า ผู้มีสัญชาติไทยซ่ึงมีอายุ              

7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีช่ือ             

ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามท่ีก�าหนดใน พ.ร.บ.นี้ 

และ มาตรา 6 มาตรา 6 ทวิ และมาตรา 6 จัตวา 

ก�าหนดระยะเวลาขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยน

บัตรใหม่ ไว้ว่า ให้ยื่นค�าขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือ

เปลี่ยนบัตรใหม่ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก�าหนด 

60 วัน เมื่อ พ.ร.บ.บัตรฯ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม มีผลใช้บังคับผู้มีสัญชาติไทยซ่ึงมีอายุต้ังแต่       

7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีช่ือ              

ในทะเบียนบ้าน ท่ีไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน ก็จะมี

ความผิดฐานไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนทันที และ

ความผิดนี้ก็จะมีอยู่ตลอดเวลา  จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะ

ได้มี บัตรประจ�าตัวประชาชนแล้วหรือมีอายุ เกิน              

70 ปีบริบูรณ์แล้ว ความผิดฐานไม่มีบัตรประจ�าตัว

ประชาชนภายในเวลาที่ กฎหมายก� าหนดตาม 

พ.ร.บ.บตัรฯ พ.ศ.2526 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม จึงเปน็

ความผิดต่อเนื่อง  ดังนัน้ การนบัอายคุวามจึงจะเริม่นบั

หลังจากวันท่ีผู้ต้องหาได้ยุติการกระท�าความผิดแล้ว 

กล่าวคือ เมื่อได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย          

เช่น มบีตัรประจ�าตัวประชาชนแลว้หรอืมอีายพุน้เกณฑ ์         

ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชนแล้ว

เป็นต้น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0304/ว 

816 ลงวันที่ 5 เมษายน 2536 เรื่อง การนับอายุความ

คดีอาญา)




