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คำ�นำ�

 เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออ�านาจสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย         

โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ          

ด ้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ                 

และ ซ่ึงในปี 2557 นี้  ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง                

ได้ด�าเนินการรับโอนงานทะเบียนคนต่างด้าวจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ        

มาอยู่ในความรับผิดชอบ ท่ีจะท�าให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอต้องปฏิบัติหน้าที่       

ในฐานะนายทะเบียนท้องท่ีด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม         

ในด้านต่าง ๆ เช่น อัตราก�าลัง แก้ไขระเบียบ กฎหมาย การพัฒนาระบบ

โปรแกรม จะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ส�าหรับภารกิจอีกประการที่     

ส�านักบริหารการทะเบียนได้ด�าเนินการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ การเปิดให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

ให้แก่คนไทยในต่างประเทศ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนสัญชาติไทยท่ีพักอาศัยอยู่ใน             

ต่างประเทศจ�านวนมาก ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานประเทศต่าง ๆ ท่ีมีสถานเอกอัครราชทูต/          

สถานกงสุลใหญ่ในประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญ่ีปุ ่น แคนาดา                 

สาธารณรัฐฟินแลนด์  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์                

รัฐอิสราเอล เป็นต้น

      

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ
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 ใ น ภ า ร กิ จ ข อ ง ก ร ม ก า ร ป กค ร อ ง            

(ส�านักบริหารการทะเบียน)

 ส� านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง                    

ได้รับมอบหมายจาก กกต.ให้รับผิดชอบการสนับสนุน          

การเลือกตั้ง โดยแบ่งภารกิจได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมายตามกฎหมาย ระเบยีบ

และข้อก�าหนดของ กกต. ได้แก่

  1.1 การจัดท�าประกาศก�าหนดหน่วยเลอืกต้ังและ

ที่เลือกตั้ง โดยมีหน่วยเลือกตั้ง จ�านวน  94,503  หน่วย

  1.2 การจัดท�าบญัชีรายช่ือผู้มสีทิธเิลอืกต้ัง ซ่ึงการ

เลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิประมาณ 48,814,021 คน

  1.3 การจดัท�าหนงัสอืแจ้งรายช่ือผู้มสีทิธเิลอืกต้ัง

ไปยังเจ้าบ้าน

  1.4 การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนน      

เลือกต้ังล่วงหน้าทั้งแบบในเขตเลือกต้ังและแบบนอกเขต

จังหวดั รวมถงึการยกเลกิและการเปลีย่นแปลงจังหวดัท่ีจะใช้

สิทธิเลือกต้ัง ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอก

เขตจังหวัด จ�านวน 2,163,025 คน 

  1.5 การจัดท�าบัญชีรายช่ือผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง       

นอกเขตจังหวัด

  1.6 การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอก 

ราชอาณาจักร รวมถงึการยกเลกิและการเปลีย่นแปลงประเทศ

ท่ีจะใช้สทิธเิลอืกต้ัง ปัจจบุนัมผู้ีลงทะเบยีนขอใช้สทิธเิลอืกต้ัง

นอกราชอาณาจักร จ�านวน 143,803 คน

  1.7 การรับแจ้งเหตุที่ท�าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ      

เลือกต้ัง รวมถึงการพิจารณาว่าเหตุที่แจ้ง เป็นเหตุจ�าเป็น      

หรือไม่

  1.8 การเพิ่มช่ือและถอนช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มี

สิทธิเลือกต้ัง รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของบัญชีรายช่ือ      

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  1.9 การจดัท�าบญัชีรายช่ือผู้มสีทิธเิลอืกต้ังทีไ่ม่ไป

ใช้สิทธิเลือกต้ัง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

หรือแจ้งเหตุไว้แล้ว แต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

 2. ภารกิจที่ กกต.ขอความร่วมมือ ได้แก่

  2.1 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้สมคัรรบัเลอืก

ตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

  2.2 การบันทึกข้อมูลและประมวลผลการสมัคร

รับเลือกตั้ง

  2.3 การประมวลผลเพือ่พมิพ์บญัชีรายช่ือผู้มสีทิธิ

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  2.4 การอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบ Internet 

 ส�านักทะเบียน ทุกแห่งเปิดให้บริการงานทะเบียน       

และบัตรเพื่อสนับสนุนการเลือกต้ังในช่วงพักเที่ยงและ           

ในวันหยุดราชการตามความเหมาะสมเริ่ม ต้ังแต ่วันที่                 

3 มกราคม 2557 เป็นต้นมา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ให้บริก�รเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

           ณ โรงเรียนบ้�นเก�ะหม้อแกง 
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ก�รประชุมติดต�มก�รปฏิบัติง�นต�มภ�รกิจ

           ที่ได้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งที่ว�งไว้

     นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ  ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารการทะเบียน เป็นประธานการ

ประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้

ด�าเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้ โดยมี          

ผู ้อ�านวยการส ่วนทุกส ่วน หัวหน้ากลุ ่ม    

หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

สน.บท.

 นายธีรยุทธ สวนทอง หัวหน้าศูนย์

บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัด

ปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อ�าเภอ

เมืองปัตตานี และอ�าเภอหนองจิก จังหวัด

ปัตตานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile 

Unit) ณ โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง อ�าเภอ

หนองจิก และ ศูนย์บรกิารถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร ต�าบลบาราเสาะ อ�าเภอเมือง

ปัตตานี 

 ให้บริก�รเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

           ณ โรงเรียนบ้�นเก�ะหม้อแกง 
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  นายศริิพงษ์ ห่านตระกลู อธิบดกีรมการปกครอง 

ได้รับจดหมายลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556  จากว่าที่          

ร.อ.วริทธิ์ธร กลิ่นภู่  อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ต�าบลวังจุฬา 

อ�าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรอียธุยา ชมเชยการปฏิบัติ

งานของคณะเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการด้านทะเบียนและบัตร

ประจ�าตัวประชาชนของส�านกัทะเบยีนอ�าเภอวงัน้อย จังหวดั

พระนครศรอียธุยา และส�านกัทะเบยีนอ�าเภอไพศาล ีจงัหวดั

นครสวรรค์ โดย ว่าที่ ร.อ.วริทธิ์ธร กลิ่นภู่ ได้เล่าถึงความ

ประทับใจที่ได้รับจากการไปขอรับบริการจากส�านักทะเบียน

ทั้งสองแห่งว่าได้ไปติดต่อขอเปลี่ยนช่ือตัวที่อ�าเภอวังน้อย  

พบท่านนายอ�าเภอ ปลดัอ�าเภอ และเจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารและ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่มาติดต่อทุกคนเป็นอย่างดี  

เมื่อท�าการเปลี่ยนช่ือตัวเสร็จได้ไปขอท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนที่อ�าเภอไพศาลี พบเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน

ต้ังแต่เช้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารพบว่าการเปลี่ยนช่ือ

ของ ว่าที่ ร.อ.วริทธิ์ธร กลิ่นภู่ มีรายการที่ไม่ถูกต้องจึงได้

โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่ของอ�าเภอวังน้อยให้แก้ไข

ข้อมูลให้ถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ก็สามารถท�า

บัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับ ว่าที่ ร.อ.วริทธิ์ธร กลิ่นภู่ ได้

 อธิบดีกรมการปกครอง ได้พจิารณาการปฏิบติัหน้าที่

ให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนของ  

คณะเจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรอียธุยา และส�านกัทะเบยีนอ�าเภอไพศาล ีจงัหวดั

นครสวรรค์ ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละในการให้

บรกิารกับประชาชนผู้ขอรบับรกิาร สมควรได้รบัการยกย่อง

เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบุคลากรของส�านักทะเบียนแห่งอ่ืน  

ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการกับประชาชน จึงขอชมเชย

การปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ของส�านักทะเบียนทั้งสองแห่งไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้

พบข่าวความประทับใจเกี่ยวกับการให้บริการทางทะเบียน

และบัตรของส�านักทะเบียนแห่งอื่นในโอกาสต่อไป

********

นายสุพจน์ เมฆประดับ

หน.ก.ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร
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 คณะกรรมการนโยบายต�ารวจแห่งชาติ โดยมี นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร)            

ประธานคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อถ่ายโอนงานทะเบียคนต่างด้าวของส�านักงาน           

ตรวจคนเข้าเมือง ให้ กรมการปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบ ซ่ึงในส่วนของกรมการปกครอง มีค�าสั่งแต่งต้ัง      

คณะท�างานรับโอนงานทะเบียนฯ โดย รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงาน

แบบบูรณาการ เป็นหวัหน้าคณะท�างาน และมผู้ีอ�านวยการส�านกั/กอง ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิด้านงานทะเบยีน

คนต่างด้าวร่วมเป็นคณะท�างาน  โดยผู้อ�านวยการส่วนการทะเบียนราษฎร ส�านักบริหารการทะเบียน             

เป็นคณะท�างานและเลขานุการ มีหน้าที่

 1. เตรยีมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ในส่วนของกรมการปกครอง เพือ่รบัโอนงานทะเบยีนคนต่างด้าวจาก

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อาทิ สถานที่ อัตราก�าลัง เอกสาร งบประมาณ แก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ 

 2. ก�าหนดขั้นตอนและพิจารณารายละเอียดของการรับถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนคนต่างด้าว

 3. พิจารณาศึกษาปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างด�าเนินการรับโอนภารกิจงานทะเบียนคนต่างด้าว  หรือเชิญหน่วยงาน

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ข้อมูลแสดงความเห็นหรือชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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  ส�านักบริหารการทะเบียนได้ประมวลผลข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของงานทะเบียนระดับประเทศ ประจ�าปี 

2556 ซ่ึงมีตวัเลขทีน่่าสนใจมากครบั ทัง้สถติทิะเบยีนการสมรส  ทะเบยีนหย่า ทะเบยีนรับรองบตุร  ทะเบยีน

รับบุตรบุญธรรม  และทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเราจะได้ยก 5 อันดับแรกที่มีสถิติงานทะเบียนต่าง ๆ สูงสุด และยอดรวม

มาแสดงให้ดูครับ

 1. สถิติการจดทะเบียนสมรสทั้งประเทศ  ประจ�าปี 2556 จ�านวน 295,133 คู ่ และ 5 จังหวัดที่มี                           

การจดทะเบียนสมรสมากที่สุดคือ

 2. สถิ ติการจดทะเบียนหย ่า ท้ังประเทศ ประจ�าป ี  2556 จ�านวน 106,820 คู ่  และ 5 จังหวัดที่มี                                                  

การจดทะเบียนหย่ามากที่สุด คือ

 3. สถติิการจดทะเบยีนรบัรองบตุรทัง้ประเทศ  ประจ�าปี 2556 จ�านวน 9,625  ราย  และ 5 จังหวัดทีม่กีารจดทะเบยีน

รับรองบุตรมากที่สุด คือ
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 4. สถิติการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมท้ังประเทศ  ประจ�าปี 2556 จ�านวน 8,009  ราย  และ 5 จังหวัดที่ม ี          

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมากที่สุด คือ

 5. สถิติการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมทั้งประเทศ  ประจ�าปี 2556 จ�านวน 463  ราย  และ 5 จังหวัดที่มี                    

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมมากที่สุด คือ

 6. สถิติการจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัวทั้งประเทศ  ประจ�าปี 2556 จ�านวน 5,827  ราย  และ 5 จังหวัด

ที่มีการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวมากที่สุด คือ
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  หลงัจากทีไ่ด้มกีารร่วมกนัระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกเป็นการ     

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยให้กับคนสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถ         

ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศได้ในกรณีการออก         

บตัรประจ�าตัวประชาชนแทนบตัรเก่าทีช่�ารดุ หมดอาย ุหรอืสญูหาย  ซ่ึงได้ด�าเนนิการไปแล้วในปี 2556 ในหลายประเทศ                  

และในปี 2557 นี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในประเทศต่าง ๆ  ดังนี้

  1. มาเลเซีย  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

  5. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว

  6. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

  7. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

  8. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  9. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

  10. สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

  11. สาธารณรัฐเกาหลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

  12. ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

  13. ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ นครโอซากา

  14. แคนาดา  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

  15. แคนาดา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

  16. สาธารณรัฐฟินแลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

  17. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี

  18. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

  19.นิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

  20. รัฐอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

  21. รัฐคูเวต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

  22. ราชอาณาจักรบาห์เรน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

  23. รัฐกาตาร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา

  24. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

  25. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
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  สุดเขตชายแดนประเทศไทยทางภาคใต้ ประกอบ

ด้วย ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส  ด้านทรพัยากรธรรมชาติ

คือพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม  มีวัฒนธรรมประเพณีที่มี

เอกลกัษณ์โดดเด่น หากอีกด้านเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอ่อนไหว

ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคใน

การท�างานในพืน้ทีข่องนายสรุพร พร้อมมลู นายอ�าเภอเมอืง

นราธิวาส ที่สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างรัฐกับ

ประชาชน เพือ่ทีจ่ะท�าเรือ่งยากให้เป็นเรือ่งง่าย ท�าเรือ่งใหญ่

ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก หรือการสร้างกิจกรรมสันทนาการ 

เช่น ฟุตบอล เปตอง ตะกร้อ เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์

ระหว่างข้าราชการทกุหน่วยงานให้รูจ้กัและบรูณาการร่วมกนั

ในการออกหน่วยพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชน ส่วนใหญ่

คืองานบริการทะเบียนและบัตร ที่จะมีประชาชนในพื้นที่

อพยพและไปท�างานประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีครอบครัว 

และไมไ่ด้ตดิต่อกบัทางส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ ท�าใหไ้มไ่ด้รับ

สิทธิต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ ซึ่งทางส�านักทะเบียนอ�าเภอได้ให้

ความช่วยเหลอืตามหลกัการบรกิารว่า มาติดต่องานทะเบียน

ต้องท�าให้ได้ครบทุกเรื่อง เว้นแต่ท�าไม่ได้เพราะขัดกับ

ระเบียบข้อเท็จจริง การพยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้       

พี่น้องประชาชนเข้าใจว่างานทะเบียนสามารถแก้ไขได้         

ทุกเร่ืองบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง พร้อมทั้งการ          

เตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนท่ีได้พฒันา

ความรูใ้นเรือ่งภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มลาย ู จีน และ

เรื่องที่ส�าคัญท่ีสุด คือ การให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 

สนับสนุนร่วมมือกับทางราชการ ลดเรื่องความหวาดระแวง 

ให้มีความเข้าใจกับทางราชการ

นายสุรพล พร้อมมูล

นายอ�าเภอเมืองนราธิวาส
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 การทีเ่ป็นเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก มทีีต้ั่งอยูติ่ดกบั

ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก เพียงเล็กน้อย เสมือนเป็น        

ด่านแรกที่คอยเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศที่มีการข้ามไป

มาระหว่างประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องมี         

การพัฒนาให้ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม 

สะอาดตา รวมถึงการบริการในด้านต่าง ๆ ทุกเรื่อง            

โดยเฉพาะงานทะเบยีนเป็นเรือ่งส�าคัญทีป่ระชาชนส่วนใหญ่

เข้ามาขอรับบริการ ด้วยความที่เป็นเขตชายแดนและมี

ประชาชนที่พูดภาษาต ่างกัน ทั้งไทยพุทธและมลายู              

เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความสามารถในเรื่องการพูดภาษาต่าง ๆ 

ให้ปฏิบติัหน้าทีโ่ดยย�า้ว่า  เมอืงชายแดนจะมเีรือ่งทีส่ามารถ

ให้กระท�าในเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนได้ ดังนั้น

ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส ให้เจ้า

หน้าที่และประชาชนตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ การจัด 

ภูมิทัศน์ให้มีพื้นท่ีในลักษณะเปิดกว้าง ไม่มีการก้ัน เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้

มีความใกล้ชิดกัน ไม่มีความลับต่อกัน และสามารถช่วย

เหลือซึ่งกันและกันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก

นางสุชาดา  พันธ์นรา

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
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 การแก ้ ไขป ัญหาในพื้นที่ จั งห วัดชายแดนใต ้                

เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้มายาวนาน มคีวามซับซ้อน มคีวามเกีย่ว

โยงกนัทัง้ในเรือ่งของศาสนา วฒันธรรม ประเพณี แต่ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในหลายร้อยปีที่ผ่านมากับปัญหาในปัจจุบันนี้มี

ความแตกต่างกัน ที่ส�าคัญที่สุด คือ ณ วันนี้ มีผู้ที่มีส่วนแก้

ปัญหาหลายฝ่ายมากขึ้นและพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เริ่มมีความ

เข้าใจปัญหามากขึ้น ท�าให้ช่องว่างระหว่างความเข้าใจของ

รัฐกับประชาชนน้อยลง ท�าให้การท�างานในพื้นท่ีได้รับการ

ตอบรับและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น 

การแก้ไขปัญหาต้องท�าอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหากบัทางราชการในทกุมติิ ทัง้

เรือ่งของความมัน่คง การรกัษาความสงบเรยีบร้อย และทาง

อ�าเภอได้วางแนวทางไว้คือเรือ่งของการพฒันาในแบบการมี

ส่วนร่วมทุกฝ่าย ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอและ       

ในเขตเทศบาล เพือ่เปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลีย่นข่าวสาร 

น�าเสนอปัญหา และอ�าเภอสุไหงโก-ลก ที่เป็นหน่วยงาน

บริการก็จะประสานให้ภารกิจในแต่ละฝ่ายนั้นให้เดินไป       

ข้างหน้า การแก้ไขปัญหาจึงเป็นไปด้วยดีในห้วงที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะปัญหาด้านการทะเบยีนนัน้ไม่มเีรือ่งของการทจุรติ 

ถึงแม ้จะอยู ่ ในจุดที่มีโอกาสในการทุจริตเนื่องจากมี             

เขตติดต่อกับประเทศเพือ่นบ้านกต็าม  และมกี�านนั ผู้ใหญ่

บ้าน ซ่ึงเป็นผู้น�าในท้องที่ร่วมกับผู้น�าศาสนา เป็นผู้ที่มี       

ส่วนส�าคัญในการมีส่วนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร         

สิทธิต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้หรือต้องได้รับจากรัฐ และ      

สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนที่ต้องมา

ติดต่อกับทางหน่วยงานรัฐ 

นายเจษฎา  จิตรัตน์

นายอ�าเภอสุไหงโก-ลก



14

ถาม เด็กอายุ 1 ขวบ พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส            

ตอนเด็กเกิดมาใช้นามสกุลของพ่อ แต่เด็กอยู่ในความ

ดูแลของแม่ ตอนนี้พ่อแม่เลิกกัน แม่อยากให้เด็ก

เปลี่ยนนามสกุลแล้วย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้าน         

แม่ท�าได้หรือเปล่า ถ้าท�าได้ต้องท�าอย่างไรบ้าง เอกสาร

ต้องใช้อะไรบ้าง

ตอบ กรณีบุตรเป็นผู้เยาว์ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) อ�านาจปกครองอยู่กับมารดา

ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1566 วรรคท้าย มารดาจึงสามารถใช้อ�านาจปกครอง

ท�าการแทนบุตรซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อขอแก้ไข     

ชื่อสกุลของบิดาไปใช้ชื่อสกุลของมารดาได้โดยไม่ต้อง

ใหบ้ดิาไปใหป้ากค�าเพื่อบนัทกึความยนิยอมแต่อยา่งใด 

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0402/ว 1303 ลง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2527 เรื่อง การใช้ชื่อสกุลของ

บุตร) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก มารดาควรแจ้งย้ายที่อยู่

ปลายทาง ย้ายบุตรเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับ

มารดาก่อน จากนั้นจึงด�าเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลของ

บุตรจากนามสกุลบิดาเป็นนามสกุลมารดา

ถาม นามสกุลที่ต้ังใหม่ จ�าเป็นต้องอ้างอิงความหมายตาม

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานด้วยหรือ ทั้ งที่

พจนานุกรมบาลีสันสกฤต และของต่างประเทศก็มี

อ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ก็มีความหมายและมีที่มา

ที่ไป น่าเช่ือถือเช่นกัน ท�าไมถึงแจ้งจดหรือเปลี่ยน

นามสกุลไม่ได้

ตอบ ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนช่ือสกุลตามพระราชบัญญัติ

ช่ือบุคคล พ.ศ.2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 มาตรา 8(4)         

ไม่มีค�าหรือความหมายหยาบคาย นั้น ในการพิจารณา

ว่าช่ือสกุลต้องไม่มีค�าหรือความหมายหยาบคาย        

นายทะเบียนท้องที่จะพิจารณาจากความหมายหรือค�า

แปลที่ก�าหนดไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

หรือฉบับอ่ืน หรือที่หน่วยงานราชการก�าหนดไว้ ท�าให้

เกิดป ัญหากรณีค�าใดไม ่มีค�าแปลในพจนานุกรม           

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน นายทะเบียนท้องที่ก็จะ           

ไม่อนมุติัในการต้ังช่ือสกลุนัน้ ๆ  เพือ่แก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการต้ังช่ือตัว ช่ือรอง        

ช่ือสกลุทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์ต้องไม่มคี�าหรอืความหมาย

หยาบคาย กระทรวงมหาดไทย จึงมีหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที ่มท 0302/ว 2966 ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 

2536 ให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาหลักเกณฑ์           

ดังกล่าวจากความหมายหรือค�าแปลท่ีก�าหนดไว้ใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือฉบับอ่ืน        

หรือท่ีหน่วยงานราชการก�าหนดความหมายไว้ รวมทั้ง

กรณีของผู้ทีเ่คร่งครดัต่อศาสนาบางศาสนา เช่น คนไทย

มุสลิมขอตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล

ไม่เป็นภาษาไทย หากสามารถยืนยันความหมายหรือ      

ค�าแปลได้ก็ให้นายทะเบียนท้องที่ด�าเนินการให้
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ถาม  กรณีขอบ้านเลขที่ใหม่จ�าเป็นต้องมีการขออนุญาต

ก่อสร้างกับ อบต./ทต. หรือไม่ หากการขออนุญาต

ก่อสร้าง ซึ่งได้รับใบอนุญาตมาแล้วแต่ในใบอนุญาตให้

ก่อสร้าง คศล. ชั้นเดียว (เป็นโรงงาน) แต่ผู้แจ้งแจ้งว่า 

ได้ก่อสร้างบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังติดกัน โดยไม่มี           

ใบอนุญาตต้องการที่จะขอบ้านเลขที่อีกหนึ่งเลขหมาย 

อ�าเภอสามารถที่จะออกเลขหมายประจ�าบ้านให้ได้      

หรือไม่ (ตรวจสอบความเป็นโรงงานตามใบอนุญาต/

ความเป็นบ้านตามที่แจ้งแล้ว)

ตอบ กรณีขอบ้านเลขท่ีใหม่จ�าเป็นต้องมีการขออนุญาต

กอ่สรา้งหรอืไมน่ัน้ ถา้เขตพืน้ท่ีดังกลา่วยังไมไ่ด้ประกาศ

เป็นเขตควบคุมอาคาร ก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง 

ยกเว้นถ้าเป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร

ชุมนมุคนและโรงมหรสพ ซ่ึงจะต้องยื่นขออนญุาตตาม

กฎหมายควบคุมอาคาร ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะมีการประกาศ

ใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ก็ตาม

ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 

พ.ศ.2551) ขอ้ 20 บ้านท่ีปลกูสรา้งในท่ีสาธารณะ หรอื

โดยบุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการกอ่สรา้งอาคารหรอืตาม

กฎหมายอื่น ให้ถือเป็นบ้านที่จะต้องก�าหนดเลขท่ีบ้าน

ให้ตามระเบียบนี้ โดยในการจัดท�าทะเบียนบ้านให้ระบุ

ค�าว่า “ทะเบียนบ้านช่ัวคราว” ในแบบพิมพ์ทะเบียน

บ้าน เมื่อได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแล้ว ให้ขีดฆ่าค�าว่า “ทะเบียนบ้านช่ัวคราว” 

ออกไป 

ถาม  กระผมมีสัญชาติไทย บุตรผมคลอดเมื่อวันท่ี 6             

ที่ประเทศลาว แม่ก็มีสัญชาติลาว ไม่มีเอกสารจาก        

ทอ้งถิน่ ไมไ่ด้จดทะเบยีนสมรส ลกูผมจะได้สญัชาติไทย

ไหม ถ้าได้ต้องท�าอย่างไร ตอนนี้บุตรก็ยังอยู่ที่ลาว

ตอบ ลูกของท่านจะได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ

สญัชาติ พ.ศ.2507 (รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม) มาตรา 7 

บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 

   (1) ผู้เกิดโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิด

ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย

   (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตาม

มาตรา 7 ทวิวรรคหนึง่ ค�าวา่บดิาตาม(1) ใหห้มายความ

รวมถงึผู้ซ่ึงได้รบัการพสิจูนว์า่เปน็บดิาของผู้เกดิตามวธิี

การทีก่�าหนดในกฎกระทรวง แมผู้้นัน้จะมไิด้จดทะเบยีน

สมรสกับมารดาของผู้เกิดและมิได้จดทะเบียนรับรอง      

ผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม โดยท่านต้องเตรียมหลักฐาน

ส�าหรับไปยื่นค�าขอพิสูจน์ความเป็นบิดา ซ่ึงมีสัญชาติ

ไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ต่อ

นายอ�าเภอ ณ ที่ว่าการอ�าเภอที่ท่านมีภูมิล�าเนา ดังนี้

     2.1  รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก 

ขนาด 4X6 เซนติเมตร ของผู้เกิดและบิดา

     2.2  หลกัฐานทางทะเบยีนของผู้เกดิและบดิา 

(ถ้ามี) 

     2.3  หลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม 

(DNA) ซ่ึงพสิจูนว่์าบดิาและผู้เกดิเปน็บดิาและบตุรกนั 

หรอืมหีลกัฐานอื่น ๆ  ทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างบดิา

และผู้เกดิว่าเปน็บดิาและบตุรกนั (กฎกระทรวงก�าหนด

วิธีการและค่าธรรมเนียมค�าขอพิสูจน์ความเป็นบิดา         

ซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดย

การเกิด พ.ศ.2553) ทั้งนี้การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน        

ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ.2534 มาตรา 16  ประกอบด้วย




