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คำ�นำ�

	 กรมการปกครอง	ส�านักบริหารการทะเบียน	(ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ส�านัก

ทะเบียนท ้องถิ่น)	 ในฐานะหน ่วยงานผู ้ปฏิบั ติงานด ้านทะเบียนราษฎร																									

บัตรประจ�าตัวประชาชนแล้ว	 ยังเป็นผู ้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนครอบครัว																	

ทั้ง	 7	ประเภท	 คือ	ทะเบียนสมรส	ทะเบียนหย่า	การจดทะเบียนรับรองบุตร	

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม	 การบันทึกฐานะของภริยา	 การบันทึกฐานะ													

แห่งครอบครัว	 โดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความส�าคัญมี

การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านการจดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสต่าง	 ๆ								

เช่น	วันวาเลนไทน์	เพือ่ส่งเสรมิสถาบนัครอบครวัให้มคีวามรกั	ผูกพนั	เป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	 และเพื่อความมั่นคงของประเทศ	 จากสถิติ															

การจดทะเบียนสมรสในปี	2557	 ได้มีการย่ืนค�าร้องขอเพื่อด�าเนินการจดทะเบียนสมรสทั้งในและนอกส�านักทะเบียน												

ทั่วประเทศจ�านวนกว่า	296,000	คู่		

	 	 การทีร่ฐับาลได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อกบัหน่วยราชการ	ส�านกับรหิารการทะเบยีนจงึมกีารพฒันาการให้บรกิาร

เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว	ทัง้การก�าหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนญุาตทีเ่คยได้ก�าหนดไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว

ให้มีความรวดเร็ว	ทันสมัย	และถูกต้องยิ่งขึ้น	รวมถึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อสร ้างกลไกของระบบการพิจารณาอนุญาตให ้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ ้มค ่าในเชิงภารกิจของรัฐ																																								

โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด                 

	 	 	 	 	 	 	 	นายวิเชียร	ชิดชนกนารถ

									ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

											บรรณาธิการอ�านวยการ



พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา		นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานการเปิดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	

เรื่อง	“ข้อมูลข่าวสารกับการปฏิรูปประเทศ”	(Information	Act	and	National	reform)

เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2558	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	โดยส�านักบริหารการทะเบียน	ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน	

ได้จัดหน่วยบริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

และให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card)

	 นายดลเดช	พัฒนรัฐ	รองอธิบดีกรมการปกครอง		เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้สัญชาติ	

โดยมี	นายวิเชียร	ชิดชนกนารถ		ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน		นายวีนัส	สีสุข	ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนราษฎร	

และผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้สัญชาติจากหน่วยงานต่าง	ๆ	เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการให้สัญชาติ	

ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ส�านักบริหารการทะเบียน	คลองเก้า	
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	 จากการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน

ในเรื่องการรับแจ้งการเกิดและการจัดท�าทะเบียนประวัติ

ในปัจจบุนัจะพบว่า		เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

ของส�านกัทะเบยีนหลายแห่งยงัมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่น

เกีย่วกับการรบัแจ้งการเกดิ	และการจดัท�าทะเบยีนประวติั

ของคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย	หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน	ท�าให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยไม่รับการแจ้งการ

เกิดอีกเป็นจ�านวนมาก	 และเป็นปัญหาต่อการพัฒนา

ประเทศในด้านต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลการทะเบียน

ราษฎร	 เช่น	การศึกษา	การสาธารณสุข	การรักษาความ

สงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	เป็นต้น

	 ส�านักทะเบียนกลางได้พิจารณาเห็นว่า	การรับแจ้ง

การเกิดและออกสูติบัตร		และการจัดท�าทะเบียนประวัติ

ให้กับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน	เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร	 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจดบันทึกรายการของ

บคุคลทีอ่ยูใ่นประเทศไทยไว้เป็นหลกัฐานเพือ่การควบคุม

และตรวจสอบตัวบุคคล	 รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของ

บคุคลตามกฎหมาย	ส่วนการท่ีบคุคลใดจะได้สญัชาติไทย

หรือได้สถานะคนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย

อย่างถูกต้อง	ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่า

ด้วยสัญชาติและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นส�าคัญ	

ดังนั้น	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีในการรับแจ้งการเกิดและ

การจัดท�าทะเบยีนประวติัคนซ่ึงไม่มสีญัชาติไทยของส�านกั

ทะเบียนต่าง	ๆ	 เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายว่า

ด้วยการทะเบยีนราษฎรก�าหนด	ซ่ึงจะเป็นการแก้ไขปัญหา

เรื่องคนไร้รัฐในประเทศไทย	และท�าให้ข้อมูลทะเบียน						

คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีความครบถ้วนสมบูรณ์							

ยิ่งขึ้น	จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้
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	 1.	นายทะเบยีนผู้รบัแจ้งมหีน้าทีต้่องรบัแจ้งการเกดิ

และออกสูติบัตรให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย							

ไม่ว่าเด็กนั้นจะเกิดในบ้าน	 (รวมถึงสถานพยาบาล)	หรือ

เกดินอกบ้าน	และไม่ว่าเด็กทีเ่กดิจะมสีญัชาติไทย	หรอืไม่

ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดจากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที่

เข้ามาในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย	หรือเป็นคน

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองก็ตาม	 เช่น	 เด็กท่ีเกิดจากบิดา

มารดาซ่ึงเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืงและไม่มเีอกสาร

ทะเบียนราษฎร	ไม่มีเลขประจ�าตัว	13	หลัก	เป็นต้น	โดย

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส�านักทะเบียนกลาง	 ที่	 มท	

0309.1/ว	8	ลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2552

	 2.	 เด็กที่ เกิดในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตาม

กฎหมายไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน	

เช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	หรือ

สถานบรกิารสาธารณสขุชุมชน	(สสช.)	ในสงักดักระทรวง

สาธารณสขุ	เป็นต้น	ผู้ท�าคลอดจะต้องออกหนงัสอืรบัรอง

การเกิด	(ท.ร.1/1)	ของเด็ก	เพื่อเป็นหลักฐานส�าหรับใช้

ในการแจ้งการเกดิ	โดยผู้ท�าหน้าทีแ่จ้งการเกดิซ่ึงได้แก่บดิา

หรือมารดาของเด็ก	หรือเจ้าบ้านสามารถแจ้งการเกิดต่อ

นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจ�าส�านักทะเบียนแห่งท้องท่ีที่

เด็กเกิดโดยไม่ต้องผ่านก�านันผู้ใหญ่บ้าน	หรือจะแจ้งการ

เกดิต่อก�านนัผู้ใหญ่บ้านในฐานะเป็นนายทะเบียนผู้รบัแจ้ง

ประจ�าหมู่บ้านที่เด็กเกิดเพื่อออกหลักฐานใบรับแจ้งการ

เกิด	ท.ร.1	ตอนหน้า	แล้วจึงแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง

ประจ�าส�านักทะเบียนเพื่อออกสูติบัตรก็ได้

	 3.	 กรณีนายอ�าเภอ	นายทะเบียนอ�าเภอหรือนาย

ทะเบยีนท้องถิน่	ไม่สามารถรบัแจ้งการเกดิหรอืเพิม่ช่ือเข้าใน

ทะเบียนบ้านส�าหรับผู้ขอแจ้งเกิดหรือขอเพิ่มชื่อรายใด	นาย

ทะเบียนที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะต้องจัดท�าทะเบียน

ประวัติตามแบบ	ท.ร.38	ก		และก�าหนดให้เลขประจ�าตัว	13	

หลัก	ให้แก่ผู้ขอเป็นบุคคลประเภท	0	ที่มีเลขหลักที่หกและ

เจ็ดเริ่มจากเลข	00

	 4.	กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยื่นค�าร้องขอให้นายทะเบียนจัดท�า

ทะเบียนประวัติตามมาตรา	 38	 วรรคสอง	 แห่งพระราช

บัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2534	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับ

ที่	 2)	พ.ศ.2551	 ให้นายทะเบียนเรียกตรวจพยานเอกสาร

และสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเช่ือถือ	ถ้าผลการตรวจสอบ

เชื่อได้ว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

	 (1)	 	มีภูมิล�าเนาอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ส�านักทะเบียน	

เช่น	ตั้งบ้านเรือน	ประกอบอาชีพ	หรือมีครอบครัว	เป็นต้น

	 (2)	 เป็นบุคคลท่ีไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร								

ไม่มีเลขประจ�าตัว	13	หลัก

	 (3)	ไม่มีเอกสารราชการที่แสดงว่าเป็นคนสัญชาติอื่น	

	 นายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่สามารถ

จัดท�าทะเบียนประวัติให้ได้ตามแบบ	ท.ร.38	ก	และก�าหนด

ให้เลขประจ�าตัว	13	หลัก	เป็นบุคคลประเภท	0	โดยปฏิบัติ

ตามข้อ	105	วรรคสอง	ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่า

ด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2535	แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.2551
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	 เมื่อวันที่	22	มกราคม	2558	ที่ผ่านมา	ได้มี

การประกาศพระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวก							

ใ น ก า ร พิ จ า รณ า อ นุ ญ า ต ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร																												

ในราชกิจจานุเบกษา	 และมีผลใช้บังคับภายใน								

180	วัน	นับจากวันที่ประกาศคือในเดือนกรกฏาคมนี้	 

โดยพระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการคือ	 เพื่อให ้มี

กฎหมายกลางที่จะก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การพิจารณาอนุญาตเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้

ประชาชนในการติดต่อราชการ	โดยพระราชบญัญัติน้ี

ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต	การจดทะเบียน	หรือ

การแจ้ง	 ที่มีกฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุญาต									

จดทะเบียน	 หรือแจ้งก่อนด�าเนินการใด	 ท�าให้

ประชาชนทราบขั้นตอนการยื่นค�าขอ	ระยะเวลาขอ

เอกสาร	รวมถึงก�าหนดค่าธรรมเนียมใช้บริการอย่าง

ชัดเจน	 เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสียโอกาส		

เน่ืองจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต									

จ�านวนมาก	การประกอบกจิการของประชาชนจะต้อง

ขออนญุาตจากส่วนราชการหลายแห่ง	อีกทัง้กฎหมาย					

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก�าหนด	

ระยะเวลา	 เอกสารและหลักฐานท่ีจ�าเป็น	 รวมถึง						

ขั้นตอนในการพิจารณาไว้	 ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อ

ประชาชนในการยื่นค�าขออนุญาตด�าเนินการต่าง	ๆ		

การด�าเนินการหากมีการเรียกเอกสารนอกเหนือจาก

ที่ก�าหนดไว ้ในคู ่มือ	 หน ่วยงานราชการมีสิทธิ												

เรียกร้องขอได้เพียงครั้งเดียว	 โดยเอกสารหลักฐาน							

ที่เรียกนั้นต้องผ่านการพิจารณาของ	 ก.พ.ร.	 และให้	

ครม.ตรวจสอบด้วย	โดยจะต้องตัดเอกสารทีไ่ม่จ�าเป็นออก

	 หน่วยราชการจะต้องท�าคู่มือหรือช้ีแจงไว้ใน

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องในการขอเอกสาร	 ซ่ึงรัฐบาลจะ

น�าร่องในกรมท่ีมีประชาชนใช้บริการมากที่สุด	 10	

กรมจาก	150	กรมก่อน	และทุกกระทรวง	ทกุจังหวดั

ให้มกีารจัดต้ังศูนย์บรกิารร่วมหรอื	One	stop	service	

เพื่อรับค�าร้องและศูนย์รับค�าขออนุญาต	ณ	จุดเดียว	
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เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อ

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อประสาน

แต่ละกรมภายในกระทรวงเดียวกัน	หรือหน่วยงาน

ภายในจังหวัด	 โดยประชาชนไม่ต้องตามเรื่องเดิน

เอกสารด้วยตนเอง	ทัง้นี	้หากข้าราชการหน่วยงานใด

ไม่ปฏิบัติตาม	ก็จะมีบทลงโทษต่อไป		

	 กล่าวโดยสรปุคือพระราชบญัญัติอ�านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนี้									

มีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการพิจารณาอนุญาตของหน่วยราชการให้ชัดเจน	

รวมท้ังอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ									

ขออนุญาตให้มากยิ่งขึ้น	 โดยมีสาระส�าคัญสรุปได	้

ดังนี้

	 1.	ก�าหนดให้ผู้อนุญาตต้องจัดท�าคู่มือการขอ

อนุญาตส�าหรับประชาชนและเพิ่มช่องทางการยื่น

ค�าขอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 2.	 ก�าหนดระยะเวลาในการทบทวนความ

จ�าเป็นในการใช้กฎหมาย

	 3.	 ก�าหนดหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี	

หน้าที่ในการรับค�าขอ

	 4.	 ก�าหนดผลในกรณีที่ผู ้ยื่นค�าขอไม่แก้ไข						

เพิม่เติมค�าขอหรอืไม่ส่งเอกสารหลกัฐานเพิม่เติมตาม

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏ								

ในบันทึก

	 5.	ก�าหนดผลในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอจัดท�าค�าขอ

ถูกต้อง	หรือได้ด�าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่

แนะน�าหรือตามที่ปรากฏในบันทึกแล้ว

	 6.	ก�าหนดให้ผู้อนญุาตต้องพจิารณาอนญุาตให้

แล้วเสร็จภายในก�าหนเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส�าหรับ

ประชาชน	และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นค�าขอ

อนุญาต	 รวมถึงผลกรณีที่ผู ้อนุญาตไม่ปฏิบัติตาม

หน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

	 7.	ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของคณะรฐัมนตรทีีจ่ะ

ก�าหนดให้การช�าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

แทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตได้

	 8.	 ก�าหนดให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการ

ด�าเนินกิจการของผู้รับอนุญาต

	 9.	 ก�าหนดให ้ส ่วนราชการจัดให ้มี ศูนย	์									

บริการร่วม

	 10.	ก�าหนดให้จดัต้ังศูนย์รบัค�าขอ	และก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ของศูนย์รับค�าขอ

	 11.	ก�าหนดการด�าเนนิการและผลเมือ่มกีารจัด

ตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต

	 12.	ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ

ตามพระราชบญัญัตินีจ้ะเหน็ได้ว่าพระราชบญัญัติการ

อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกของ

ระบบการพิจารณาอนุญาตของส่วนราชการให้เกิด

ประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	

โดยมุง่ให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนมากทีส่ดุ		จงึได้

ปรับปรุงภารกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน	รวมท้ังสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ของสังคมในปัจจุบัน	



8

ส�านักบริหารการทะเบียน		(	ส่วนการทะเบียนทั่วไป	)	ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	5	สาขาจังหวัดเชียงใหม่	

และอ�าเภออมก๋อย		ให้บริการด้านทะเบียนแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง	ณ	ต.แม่ตื่น	และ	ต.อมก๋อย	อ.อมก๋อย	

จ.เชียงใหม่		เมื่อวันที่	12-17	ธันวาคม	2557	ตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป

(กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)	

ส�านักบริหารการทะเบียน		(	ส่วนการทะเบียนทั่วไป	)	ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	6	สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์		

อ�าเภอหล่มเก่า	และอ�าเภอเขาค้อ	ให้บริการด้านทะเบียนแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง	ณ	ต.ศิลา	อ.หล่มเก่า	จ.เพชรบูรณ์			

และ	ต.เข็กน้อย	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์		เมื่อวันที่	12-17	ธันวาคม	2557

ตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป	(กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)



	 อ�าเภอกดุข้าวปุน้	เป็นอ�าเภอหนึง่ทางทศิเหนอื

ของจังหวัดอุบลราชธานี	ที่แยกการปกครองมาจาก

อ�าเภอตระการพืชผล	 	มีสิ่งศักด์ิสิทธิ์เป็นที่เคารพ					

สักการะของประชาชนคือ	 	 พระพุทธมหิทธาดล	

(พระเจ้าใหญ่ขุมค�า)	จากประชากรกว่า	30,000	คน	

ท�าให้การพฒันาอ�าเภอและการให้บรกิารเป็นไปอย่าง

ครอบคลมุและทัว่ถงึ	โดยเฉพาะการส�ารวจประชาชน

ที่อาศัยในพื้นที่และเป็นคนสัญชาติไทยที่รายช่ือ

ตกหล่น	(คนชรา		คนพิการ	หูหนวก)		ให้ได้รับการ

เพิ่มช่ืออย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	และได้

ป ระสานการท� า ง านร ่ วมกั นระหว ่ า งภาครั ฐ																				

ภาคเอกชน	 เจ้าหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตร							

รวมถึงส�านักทะเบียนเทศบาลต�าบลกุดข้าวปุ ้น									

โดยนายรตันา	ลอยลม	นายกเทศบาลต�าบลกดุข้าวปุน้	

ท่ีร่วมสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากอ�าเภอกุดข้าวปุ ้น										

มีอาณาเขตติดต ่อประเทศเพื่อนบ ้าน	 คือลาว																				

จึงมีประชาชนชาวลาวเข้ามาในพื้นท่ีจึงได้ก�าหนด

มาตรการในการควบคุมดูแลสอดส่องเพื่อมิให้เกิด

ปัญหาในพื้นท่ีได้	 รวมท้ังการส่งเสริมความรู้ความ

สามารถของบุคลากรด้านการทะเบียนในเรื่องการ

อบรมด้านภาษาเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนในปลายปี	 2558	 ระเบียบ	

กฎหมาย	 ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สามารถตรวจสอบ	 พิจารณาได ้อย ่างละเอียด	

รอบคอบ	 รัดกุม	 นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกัน							

และปราบปรามปัญหาการทุจรติทางด้านการทะเบยีน						

และบัตรอีกทางหนึ่งด้วย	 	

นายศรัทธา	ทองค�า

นายอ�าเภอกุดข้าวปุ้น	
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	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอป่าซาง	 เป็นส�านักทะเบียน

ที่ได้ด�าเนินการพัฒนา	ปรับปรุง	 ยกระดับ	และรักษา

คุณภาพ	ในการให้บรกิารประชาชนจนได้รบัรางวลัส�านกั

ทะเบียนดีเด่น	2	ปีซ้อน	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้

รบัความสะดวก	รวดเรว็	ถกูต้องและเป็นธรรม	เพือ่หวงั

ให้งานบริการของส�านักทะเบียนอ�าเภอป่าซางก้าวไปสู่

ความเป็นเลศิในอนาคตเกดิภาพลกัษณ์ทีดี่ต่องานบรกิาร

ของรัฐและพัฒนาศักยภาพของกระบวนการบริการ	

บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 โดย

บุคลากรในส�านักทะเบียนสามารถให้บริการแทนกันได้

โดยไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน	พัฒนารูปแบบการ

ท�างานเป็นทมีประชุมปรกึษาหารอืเพือ่ปรบัปรงุ	รบัทราบ

ปัญหาในการปฏิบัติงานแล้วระดมความคิดหาแนวทาง

แก้ไขโดยการใช้เทคโนโลยี	ให้บริการเบ็ดเสร็จ	เสร็จสิ้น

ที่จุดเดียว	 เน้นการบริการเชิงรุก	 เช่น	บริการแจ้งเตือน

การท� าบัตรประจ� า ตั วประชาชนเ ด็กอายุ 	 7 	 ป ี																						

การปรับปรุงข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

โดยบริการแจ้งเตือนให้เจ้าบ้านน�าส�าเนาทะเบียนบ้าน						

มาปรับรายการย้ายออก	 (กรณีแจ้งย้ายปลายทาง)									

รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ								

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 การมุ ่งผลสัมฤทธิ	์							

ในการให ้บริการที่ เน ้นประชาชนเป ็นศูนย ์กลาง																

เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี	2558	

อย่างเต็มรูปแบบ

นายประทีป		การมิตรี

นายอ�าเภอป่าซาง
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	 ส�านักทะเบียนกลางได้รับการหารือจากส�านัก

ทะเบียนต่าง	ๆ	ในหลายช่องทาง	กรณี

	 1.	การแต่งต้ังและถอดถอนผู้ช่วยนายทะเบยีน

อ�าเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น	

	 2.	คุณสมบัตขิองผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย

นายทะเบียนฯ

	 3.	 การมอบอ�านาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ	

ปฏิบัติราชการแทน

	 4.	 อ�านาจหน้าที่ของผู้ช่วยนายทะเบียนฯ									

ในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

	 5.	 การลงนามในหนังสือราชการที่ออกโดย

ส�านักทะเบียนซ่ึงตัวอย ่างป ัญหาที่พบ	 ได ้แก	่													

การแต่งต้ังผู้ช่วยนายทะเบียนอ�าเภอโดยใช้ค�าสั่ง

อ�าเภอและนายอ�าเภอลงนามในค�าสัง่ถกูต้องหรอืไม่?		

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ	

ต้องมคี�าสัง่แต่งต้ังนายทะเบยีนใหม่หรอืไม่?	สามารถ

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มิได้ปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎรเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนฯได้หรือไม่?			

การลงนามในเอกสารการทะเบียนราษฎรสามารถใช้

การรักษาราชการแทนได้หรือไม่?		หนังสือจากส�านัก

ทะเบียนถึงหน่วยงานอ่ืนผู ้ใดมีอ�านาจลงนาม?						

ป ัญหาต ่างๆ	 เหล ่านี้มีความส�าคัญหากปฏิบั ติ																

ไม่ถูกต้องย่อมมีผลทางกฎหมายผูกพันทั้งเอกสารท่ี

ส�านักทะเบียนออกไปและเจ้าหน้าที่ผู้จัดท�าเอกสาร

ดังกล่าว	ดังนัน้	เพือ่ให้การปฏิบติัเกีย่วกบัการแต่งต้ัง

และถอดถอนผู้ช่วยนายทะเบียนฯ	ในการปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎร	รวมทั้งการลงนามในหนังสือราชการ

ที่ออกโดยส�านักทะเบียน	 เป็นไปด้วยความถูกต้อง

และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน	 จึงแจ้งซักซ้อม

ความเข้าใจให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านัก

ทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติดังนี้

	 1.	การแต่งต้ังและถอดถอนผู้ช่วยนายทะเบยีน

อ�าเภอหรือผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นต้องจัดท�า						

เป็นค�าสั่งส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียน

ท้องถิ่น	และลงนามในค�าสั่งโดยนายทะเบียนอ�าเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิ่น	ดังนี้

	 	1.1	 การแต่งต้ังผู้ช่วยนายทะเบียนฯ	 ให้

พจิารณาแต่งต้ังจากข้าราชการท่ีด�ารงต�าแหน่งประเภท

วิชาการ(ระบบแท่ง)	หรือข้าราชการที่บรรจุเข้ารับ

ราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาต�าแหน่งสายงานเริ่มต้น

ระดับ	3	ขึน้ไป	เช่น	ปลดัอ�าเภอ	เจ้าพนกังานปกครอง

(กทม.)	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร

(เทศบาล)	 เป็นต้น	 เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นอาจ	

แต่งต้ังจากข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งประเภททั่วไป	

ต้ังแต่ระดับช�านาญงานขึ้นไป(ระบบแท่ง)	 หรือ

ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิต�่ากว่า

ปริญญา	 ด�ารงต�าแหน ่ง ต้ังแต ่ระดับ	 4	 ขึ้นไป												

(ระบบจ�าแนกต�าแหน่ง)	โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งควร

เป็นผู้มีค�าสั่งให้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร	 เป็นผู้มี

ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบังานทะเบยีนราษฎรและ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

	 	1.2	 	 กรณีผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วย					

นายทะเบียนอ�าเภอหรือผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น

ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอ่ืน	หรอืพ้นจากหน้าทีต่ามค�าสัง่

ของผู ้บังคับบัญชา	 ให้นายทะเบียนอ�าเภอหรือ								

นายทะเบียนท้องถิ่น	 แล้วแต่กรณี	 ออกค�าสั่ง

ถอดถอนบุคคลนั้นให ้พ ้นจากต�าแหน ่งผู ้ช ่วย												

นายทะเบียนฯ	 โดยค�าสั่งดังกล่าวอาจมีการแต่งต้ัง							

ผู้ช่วยนายทะเบียนฯทดแทนในคราวเดียวกันก็ได้
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	 	1.3	 เมื่อมีการแต่งต้ังหรือถอดถอนผู้ช่วย	

นายทะเบียนฯ	 ให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ส�านัก

ทะเบยีนท้องถิน่	ส่งค�าสัง่ไปยงัส�านกัทะเบยีนจังหวัด	

หรอืส�านกัทะเบยีนกรงุเทพมหานคร	และศูนย์บรหิาร

การทะเบียนภาคสาขาจังหวัด	 เพื่อก�าหนดรหัสผ่าน

ส�าหรับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์หรือยกเลิกรหัสผ่าน	 แล้วแต่กรณี							

รวมทัง้เกบ็รกัษาไว้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบหรอื

อ้างอิงต่อไป	ส�าหรับกรณีที่เป็นการแต่งต้ังผู้ช่วย					

นายทะเบียนฯ	 ใหม่	 ให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอและ

ส�านักทะเบียนท้องถิ่นส่งแบบ	บท.1	หรือ	บท.1/1	

แล้วแต่กรณี	ไปยงัศูนย์บรหิารการทะเบยีนภาคสาขา

จังหวดัเพือ่ใช้ประกอบการขอลงทะเบยีนและก�าหนด

รหัสผ่านด้วย

	 2.	 	 การมอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทน						

นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น	 ซ่ึง					

พระราชบญัญัติการทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.2534	แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	มาตรา	8/2	ก�าหนด

ให้นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นอาจ	

มอบอ�านาจให้ผู ้ช่วยนายทะเบียนอ�าเภอ	 ผู้ช่วย									

นายทะเบียนท้องถิ่น	ปลัดอ�าเภอ	รองปลัดเทศบาล	

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต	รองปลัดเมืองพัทยา	แล้วแต่

กรณีปฏิบัติราชการแทนได้	ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจจะ

ต้องท�าเป็นค�าสั่งส�านักทะเบียนฯและก�าหนดเรื่อง							

ที่จะมอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทนไว้ในค�าสั่งให้

ชัดเจนด้วย	ส่วนการลงช่ือต�าแหน่งในเอกสารการ

ทะเบียนราษฎร	กรณีผู้รับมอบอ�านาจปฏิบัติราชการ

แทนนัน้	จะต้องระบตุ�าแหน่งว่า	“ผู้ช่วยนายทะเบยีน

อ�าเภอปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอ�าเภอ..”							

หรือ	 “ปลัดอ�าเภอปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียน

อ�าเภอ...”	หรอื	“รองปลดัเทศบาลปฏิบติัราชการแทน

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล...”	 หรือ	 “ผู้ช่วย								

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทน						

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล...”	เป็นต้น

	 						3.		กรณีที่ส�านักทะเบียนฯ	จะมีหนังสือ

ถงึหน่วยงานต่าง	ๆ 	ซ่ึงตามหลกัการของงานสารบรรณ	

ผู้ที่จะลงนามในหนังสือควรเป็นหัวหน้าหน่วยงาน							

ที่ออกหนังสือดังกล ่าว	 แต ่ เนื่องจาก	 พ.ร.บ.																				

การทะเบียนราษฎร	 พ.ศ.2534	 แก้ไขเพิ่มเติม									

(ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2551	มาตรา	 8	ก�าหนดให้นาย

ทะเบียนอ�าเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอ�าเภอเป็น

น ายทะ เบี ยนประจ� า ส� า นั กทะ เบี ยนอ� า เ ภอ																				

นายทะเบียนท้องถิ่นและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น

เป็นนายทะเบียนประจ�าส�านักทะเบียนท้องถิ่น											

มีหน้าท่ีรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ

ทะเบียนราษฎรในเขตพื้นท่ี	 ดังนั้น	หนังสือราชการ						

ที่ออกโดยส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียน

ท้องถิ่น	ควรลงนามโดยนายทะเบียนประจ�าส�านัก

ทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนประจ�าส�านัก

ทะเบียนท้องถิ่น	แล้วแต่กรณี	อย่างไรก็ด	ีการปฏบิัติ

ในเรื่องนี้ขอให้นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นเป็นผู้ลงนาม	 เว้นแต่	 กรณีเรื่องทั่วๆไป								

เช่น	การส่งเอกสาร	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	

การทวงถามเรื่อง	 เป ็นต ้น	 อาจมอบให้ผู ้ช ่วย															

นายทะเบียนฯ	ลงนามในฐานะนายทะเบียนประจ�า

ส�านักทะเบียนฯ	
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ถาม	 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ 	 เ รื่ อ ง ก า ร ให้ สัญช า ติ 																				

ล่าสุดเมื่อไร	

ตอบ	 คณะรัฐมนตรีมีมติ	 เมื่อวันที่	 7	ธันวาคม	2553	

เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2553	เห็นชอบการก�าหนด

สถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคล	ตามทีส่�านกังาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ	ดังนี้

	 1.	อนุมัติหลักเกณฑ์ในการก�าหนดสถานะบุคคล

ต่อกลุ่มเป้าหมาย	4	ประเภท	ได้แก่

	 		 1)	ประเภททีอ่พยพเขา้มาในประเทศ	และอาศัย

อยู่เป็นเวลานาน	 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย								

เฉพาะชนกลุ่มน้อย	และกลุ่มชาติพันธุ์	 ซ่ึงคณะ

รฐัมนตรมีมีติไวเ้ดิมรบัรองสถานะใหอ้าศัยอยูถ่าวร

ในประเทศไทย	13	กลุ่ม	และให้อาศัยอยู่ชั่วคราว

ในประเทศไทย	5	กลุ่ม	รวม	18	กลุ่ม	ประมาณ	

3	แสนคน	ที่ได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติและ

เอกสารแสดงตนจากทางราชการ	และมีหลักฐาน

ชัดเจนว่าไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ														

ต้นทางได้	โดยไมร่วมกลุม่ชาวมอแกนทีป่ระสบภัย							

สึนามิตามมติคณะรัฐมนตรี	18	กันยายน	2550	

ให้ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม	 เนื่องจากเป็นการ									

ช่วยเหลือกรณีพิเศษ	ทั้งนี้	 หลักการส�าคัญคือ	

บุคคลที่มีเ ช้ือสายไทย	 หากมีคุณสมบัติตาม							

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	จะได้รับการแปลงสัญชาติ

เป็นไทย	ส�าหรับบุคคลที่มิได้เชื้อไทย	หลักเกณฑ์

ส�าคัญ	 คือ	 ต้องอพยพเข้ามาเป็นเวลา	 10	 ปี									

นบัถงึวนัทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุติั		ยทุธศาสตรฯ์	เมื่อ	

18	 มกราคม	 2548	 (อพยพเข้ามาก่อนวันที่										

18	มกราคม	2538)	และมคุีณสมบติัอื่นตามหลกั

เกณฑ์ที่ก�าหนด	 จะได้รับสถานะบุคคลต่างด้าว						

เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและบุตรที่เกิด													

ในประเทศไทยจะได้รับสัญชาติไทย	 ( ท้ังนี้ 																				

ไมค่รอบคลมุกลุม่บุคคลผู้ไมม่สีถานะทางทะเบยีน	

ประเภทที่อาศัยอยู่มานานซ่ึงส�ารวจภายใต้

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ					

ของบุคคลในระหว่างปี	พ.ศ.2549-	2552)

	 		 2)	ประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่ก�าลังเรียน

อยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มี

สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ครอบคลุมเฉพาะ	

ผู้ที่ได้รับส�ารวจจัดท�าทะเบียนชนกลุ่มน้อย/กลุ่ม

ชาติพนัธุต้ั์งแต่อดีต	จนถงึการส�ารวจจัดท�าทะเบยีน

ครั้งสุดท้าย	ปี	 2542	และที่ส�ารวจเพิ่มเติมตาม
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ยุทธศาสตร์ฯ	ในห้วงปี	2548-2552	หลักการคือ	

กรณีเกิดในประเทศไทย	หากมีคุณสมบัติตามที่

ก�าหนดในมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	

(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.2551	สามารถยื่นค�าร้องขอลง

รายการสัญชาติไทย	หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว		

ให้ เข้ าสู่กระบวนการก�าหนดสถานะภายใต้																

ยุทธศาสตร์ฯ	 ตามสถานะของบิดาและมารดา			

ส่วนกรณีที่มิได้	เกิดในประเทศไทย	มีหลักเกณฑ์

ส�าคัญ	 คือ	 ต้องอพยพเข้ามาเป็นเวลา	 10	 ปี									

นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์ฯ	

(อพยพเข้ามาก่อนวันที่	18	มกราคม	2538)	และ

จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 นับถึ งวันที่ 													

คณะรฐัมนตรอีนุมติัยุทธศาสตรฯ์	เมื่อ	18	มกราคม	

2548	 รวมถึงคุณสมบัติ อ่ืนตามหลักเกณฑ์												

ท่ีก�าหนดจะได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว										

เขา้เมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย	อนึง่	หากยงัไมจ่บ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหก้�าหนดสถานะภายใต้

ยุทธศาสตร์ฯ	ตามสถานะของบิดาและมารดา

	 		 3)	ประเภทบคุคลไรร้ากเหง้า	ครอบคลมุเฉพาะ

ผู้ทีไ่ด้รบัการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนประวติัและ

เอกสารแสดงตนยุทธศาสตร์	 ฯ	 ซ่ึงได้ส�ารวจ										

ในระหว่างปี	2550-2552	จ�านวน	3	พันคนเศษ				

หลกัเกณฑส์�าคัญ	คือ	บตุรของบคุคลต่างด้าวหาก

เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย	10	ปี	

	 และถูกบุพการีทอดทิ้งต้องมีหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่จดทะเบียน

ตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน

สงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ					

ความมั่นคงของมนุษย์	 และมี คุณสมบัติ อ่ืน									

ตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนดจะได้รบัสญัชาติไทย	กรณี

มไิด้เกดิในประเทศไทยต้องอพยพเขา้มาเปน็เวลา	

1 0 	 ปี 	 นั บ ถึ ง วั น ที่ คณ ะ รั ฐ ม นต รี อ นุ มั ติ 												

ยทุธศาสตร	์ฯ	(อพยพเขา้มากอ่นวนัที	่18	มกราคม	

2538)	 รวมถึงมีหนังสือรับรองหลักเกณฑ์อื่น	ๆ	

เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น	 จะได้รับสถานะเป็น

บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

	 		 4)	ประเภทบคุคลทีท่�าคุณประโยชนแ์กป่ระเทศ	

หลกัเกณฑคื์อ	ใหก้ลุม่เปา้หมายมาแสดงตัวกบัทาง

ราชการพร้อมหลักฐานที่ท�าคุณประโยชน์เป็นที่

ประจักษ์	 อาทิ	 การศึกษา	 การกีฬา	 สาขาที่

ขาดแคลนหรือสาขาอื่น	ๆ	ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	เหน็สมควร	โดยกรณีทีเ่กดิใน

ประเทศไทย	จะได้สัญชาติไทย	และกรณีมิได้เกิด

ในประเทศไทยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม	คือ	ต้องอพยพ

เข้ามาเป็นเวลา	10	ปี	นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรี

อนุมัติยุทธศาสตร์ฯ	 (อพยพเข้ามาก่อนวันที่	 18	

มกราคม	 2538)	 จะได้รับสถานะเป็นบุคคล

ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย			




