


คำ�นำ�

	 ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	กรมกำรปกครอง	 ได้ลงนำมในควำมร่วมมือ								

กำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลประชำกรกับหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 กว่ำ	 120	หน่วยงำน																		

เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ	 ซ่ึงเป็นไปตำม	

ค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่	 188/2558	 ลงวันที่	 20	 กรกฎำคม	 2558																	

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ	

โดยมรีฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำนกรรมกำร	โดยมเีป้ำหมำยใน

กำรด�ำเนินกำรคือ	 ให้กำรปรับปรุงระบบกำรบริกำรประชำชน	ณ	 จุดบริกำรของ									

ทุกส่วนรำชกำรเพื่อรองรับกำรใช้บัตร	Smart	Card	 โดยประชำชนสำมำรถใช	้					

บัตรประชำชนใบเดียวแทนเอกสำรรำชกำรประเภทต่ำง	 ๆ	 ในกำรติดต่อ														

ขอรับบริกำรจำกส่วนรำชกำร	 	และกำรจัดท�ำระบบกำรบริกำรประชำชนด้วยตนเอง	Self	Service	ผ่ำนกำรใช้บัตร								

Smart	card		และเครือ่งบรกิำรประชำชนอเนกประสงค์	(MPM)	โดยส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ จะมรีะบบให้ประชำชนสำมำรถ

ขอรบับรกิำรบำงประเภทด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดต่อเจ้ำหน้ำที	่เช่น	กำรแจ้งย้ำยทีอ่ยู	่กำรขอคัดรบัรองรำยกำรเอกสำร

ส�ำคัญต่ำง	ๆ 	กำรขอเปลีย่นสทิธกิำรรกัษำพยำบำล	เป็นต้น	และกำรจัดท�ำขอมลูเชิงบรหิำรเพือ่สนบัสนนุศูนย์ปฏิบติักำร

นำยกรฐัมนตร(ีPMOC)		ในเรือ่งต่ำง	ๆ เช่นข้อมลูจ�ำนวนประชำกร	ข้อมลูจ�ำนวนผู้มรีำยได้น้อย	ข้อมลูจ�ำนวนผู้ประกอบ

อำชีพเกษตรกรรม	 เป็นต้น	 เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรบริกำรจัดกำรประเทศในภำพรวม	และกำรแก้ไขปัญหำให้กับ									

กลุ่มเป้ำหมำยตำมนโยบำยของรัฐบำล	ทั้งนี้	เพื่อให้กำรให้บรกิำรประชำชนของทุกส่วนรำชกำรเปน็ไปด้วยควำมถูกต้อง	

สะดวก	รวดเร็ว	ลดกำรใช้ส�ำเนำเอกสำร	ป้องกันกำรทุจริต		รองรับกำรใช้บัตร	Smart	Card	โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูล

ประชำชนของทุกส่วนรำชกำรเข้ำกับระบบทะเบียนประวัติรำษฎรของกรมกำรปกครองผ่ำนเลขประจ�ำตัวประชำชน											

13	หลกั	และสำมำรถตรวจสอบข้อมลูประชำชนทีท่กุส่วนรำชกำรจัดเกบ็ผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ของส�ำนกัทะเบยีนกลำง	

โดยในระยะแรกจะมีส่วนรำชกำรเข้ำร่วมด�ำเนินกำร	31	หน่วยงำน	และจะขยำยต่อไปยังทุกส่วนรำชกำรและภำคธุรกิจ

เอกชนในอนำคต

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร
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	 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในโครงกำรจัดท�ำระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอกรำชอำณำจักร										

ทำงอินเทอร์เน็ต	ระหว่ำง	นำยภุชงค์		นุตรำวงศ์	เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	ร้อยต�ำรวจโทอำทิตย์	บุญญะโสภัต		

อธิบดีกรมกำรปกครอง	 นำยธงชัย	 ชำสวัสด์ิ	 อธิบดีกรมกำรกงสุล	 ณ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง																													

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	22	ตุลำคม	2558	
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	 นำยช�ำนำญวิทย์		เตรัตน์	รองอธิบดีกรมกำรปกครอง		เป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรขอถือสัญชำติ

ตำมสำมแีละกำรแปลงสญัชำติตำมสำม	ี	โดยมนีำยวเิชียร	ชิดชนกนำรถ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน	และผู้บรหิำร

ของส�ำนักบริหำรกำรทะเบียนเข้ำร่วมประชุม	เมื่อวันที่	28	ตุลำคม	2558	ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	

คลองเก้ำ

	 นำยสญัชัย		เตชนมิติวัช		ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบรหิำรและพฒันำเทคโนโลยกีำรทะเบยีน		เป็นประธำนกำรประชุมหำรอื

กำรเปิดระบบทะเบียนออนไลน์ต่ำงประเทศ	ทะเบียนกำรเกิด	 ทะเบียนกำรตำย	ทะเบียนสมรส	ทะเบียนกำรหย่ำ																	

กบักรมกำรกงสลุ	กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	เมือ่วันที	่	28	ตุลำคม	2558		ณ	ห้องประชุมส่วนบรหิำรและพฒันำเทคโนโลยี

กำรทะเบียน
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	 ศูนย์บรหิำรกำรทะเบยีน	ภำค	9	สำขำจงัหวดัพทัลงุ	ร่วมกบั	ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอเมอืงพทัลงุ	จ.พทัลงุ	ออกให้บรกิำร

จัดท�ำบัตรฯ	เคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	ณ	โรงเรียนประภัสสรรังสิต	ม.3	ต.นำท่อม	อ.เมืองพัทลุง	จ.พัทลุง

	 ศูนย์บริกำรทะเบียน	ภำค	9	สำขำจังหวัดสงขลำ	 ร่วมกับ	ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอจะนะ	จ.สงขลำ	ออกให้บริกำร													

จัดท�ำบัตรฯ	เคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	ณ	โรงเรียนวัดประจ่ำ	ม.6	ต.นำหว้ำ	อ.จะนะ	จ.สงขลำ	
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	 คนสญัชำติไทย	ทีอ่ำศัยอยูใ่นต่ำงประเทศ	ส�ำหรบั

กำรเลอืกต้ังทัว่ไปคนสญัชำติไทยในต่ำงประเทศสำมำรถ

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้	ณ	สถำนที่ที่สถำนเอกอัครรำชทูต

และสถำนกงสุลใหญ่ก�ำหนด	โดยจะต้องไปแสดงควำม

จ�ำนงขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอกรำชอำณำจักรตำมวิธีกำรที่

ก�ำหนดคือ	 กำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอก						

รำชอำณำจักรผ่ำนทำงไปรษณีย์หรือเดินทำงไปด้วยตนเอง

	 เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรลงทะเบียนขอใช้

สิทธิเลือกต้ังนอกรำชอำณำจักร	 กรมกำรปกครอง	

ส�ำนักงำน	กกต.	และกรมกำรกงสุล	 ได้ร่วมกันจัดให้ม	ี

“โครงกำรจัดท�ำระบบลงทะเบยีนขอใช้สทิธเิลอืกต้ังนอก

รำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เน็ต”	

	 กรมกำรปกครอง	รับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 วิเครำะห์ออกแบบและพัฒนำระบบกำร								

ลงทะเบียนขอใช ้สิทธิ เลือกต้ังทำงอินเทอร ์ เน็ต													

กำรยืนยันตัวบุคคล	ให้สำมำรถใช้งำน	ณ	ส่วนรำชกำร

ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศในต่ำงประเทศ	และส�ำนกั

ทะเบยีนอ�ำเภอหรอืส�ำนกัทะเบยีนท้องถิน่ได้	รวมถงึกำร

เปิดให้ประชำชนสำมำรถลงทะเบียน	แก้ไข	หรือยกเลิก

กำรลงทะเบียนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง

	 2.	สนับสนุนกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร

ของกระทรวงต่ำงประเทศท่ีได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ

หน้ำที่ในกำรจัดกำรเกี่ยวกับระบบกำรลงทะเบียนขอใช้

สิทธิเลือกต้ังนอกรำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เน็ต	 ให้มี

ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบและสำมำรถปฏิบติังำนได้จรงิ

	 3.	 ก�ำหนดคุณลักษณะเบื้องต ้นของระบบ

คอมพิวเตอร์	 และเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเพื่อรองรับ

ระบบกำรลงทะเบี ยนขอใช ้สิ ทธิ เลื อก ต้ั งนอก																				

รำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เน็ต	ณ	ส่วนรำชกำรของ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศในต่ำงประเทศ

	 4.	ใหค้�ำปรกึษำ	แนะน�ำ	และด�ำเนนิกำรในสว่นที่

เกีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุ	รวมทัง้แก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกิดขึน้

เกี่ยวกับระบบกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอก	

รำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เน็ต	ณ	ส่วนรำชกำรของ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศในต่ำงประเทศ

	 5.	 ให้ข้อมูลรำยละเอียดบุคคลผู้ขอใช้สิทธ	ิ								

เลอืกต้ังนอกรำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เนต็แก่ส�ำนกังำน							

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
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	 กรมกำรกงสุล	 กระทรวงกำรต ่ำงประเทศ														

รับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 จัดเตรียมบุคลำกรผู ้รับผิดชอบในกำร									

ด�ำเนินงำนกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอกรำช

อำณำจักรทำงอินเทอร์เนต็	ณ	ส่วนรำชกำรของกระทรวง

กำรต่ำงประเทศ

	 2.	ให้ข้อมลูสถติิและจ�ำนวนผู้ขอใช้สทิธเิลอืกต้ัง	

นอกรำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เน็จ	ณ	ส่วนรำชกำรของ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศในต่ำงประเทศแก่ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

	 3.	 ก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยในกำรน�ำร่องกำรใช้

ระบบกำรลงทะเบี ยนขอใช ้สิ ทธิ เลื อก ต้ั งนอก																			

รำชอำณำจักร

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	รับผิดชอบ	

ดังนี้

	 1.	ก�ำหนดกลไกทำงกฎหมำย	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

	 2.	 จัดหำงบประมำณในกำรลงทะเบียนใช้สิทธิ

เลือกตั้งนอกรำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เน็ต

	 3.	 ตรวจติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

โคร งกำ รลงทะ เบี ยนขอใช ้ สิ ทธิ เ ลื อก ต้ั งนอก																						

รำชอำณำจักรทำงอินเทอร์เน็ต

	 4.	 พัฒนำรูปแบบกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิ						

เลือกต้ังนอกรำชอำณำจักร	 ให้สำมำรถปรับใช้กับ									

กำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

	 5.	พัฒนำกระบวนกำรให้เชื่อมต่อกับกำรใช้สิทธิ

เลือกต้ังนอกรำชอำณำจักรกำรจัดท�ำระบบกำรลง

ทะเบยีนขอใช้สทิธเิลอืกต้ังนอกรำชอำณำจักร	จะอ�ำนวย

ควำมสะดวกให้กบัประชำชนผู้มถีิน่พ�ำนกัในต่ำงประเทศ	

และผู้ทีเ่ดินทำงไปนอกรำชอำณำจักร	ทีม่คีวำมประสงค์

จะใช้สิทธิเลือกต้ังนอกรำชอำณำจักร	 โดยกำรน�ำ

เทคโนโลยี	 นวัตกรรมกำรสื่อสำรมำพัฒนำรูปแบบ								

กำรเลือกต้ังให้สะดวกเข้ำถึงประชำชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

ทั้งในและต่ำงประเทศให้สำมำรถลงทะเบียน	 เพิ่มช่ือ	

ถอนช่ือ	 และกำรตรวจสอบสิทธิเลือกต้ังนอกรำช

อำณำจักรได้ด้วยตนเองตลอด	24	ชั่วโมง	ในห้วงระยะ

เวลำที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก�ำหนด							

อีกทั้งยังช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้ลงทะเบียน

ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกรำชอำณำจักรอีกด้วย



ด.ช.	บอยเป็นเด็กอนุบำล			วันหนึ่ง	บอยเดินเข้ำไปถำมครูด้วยควำมสงสัยเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์

บอย	:	ครูครับ		ครูท้องได้มั้ยครับ

ครู	:			ได้สิจ๊ะ		ครูเป็นผู้หญิงนี่จ๊ะ

บอย	:	เหรอครับ..	งั้นแม่ผมก็ท้องได้ใช่มั้ยครับ

ครู	:			ใช่จ๊ะ		ก็คุณแม่น้องบอยเป็นผู้หญิงเหมือนกับครูไงจ๊ะ		(ด.ช.บอยเงียบไปครู่นึง!!!!!	แล้วถำมต่อ???)

บอย	:	ครูครับ		แล้ว	ด.ญ.ดำว	ท้องได้มั้ยครับ	(แล้วชี้มือไปที่	ด.ญ.ดำว)

ครู	:	 ด.ญ.ดำวท้องไม่ได้หรอกจ๊ะ

บอย:		ท�ำไมล่ะครับ	เค้ำก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่ครับ

ครู	:		ด.ญ.ดำวเค้ำยังเด็กอยู่	ท้องไม่ได้หรอกจ๊ะ	(บอยเดินไปหำแล้วคุยกับ	ด.ญ.ดำว)

บอย:	บอกแล้วไงว่ำไม่ท้อง!!!!

ด.ญ.ดำว	:		เฮ้อ..โล่งอกไปที

        วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่าเดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์

ที่หลากหลายเช่นลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมท�าเพ่ือขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา       

ทีไ่ด้อ�านวยประโยชน์ต่าง ๆ  แก่มนษุย์ โดยประเพณีลอยกระทงมีมาตัง้แต่สมัยสโุขทยัประมาณ 700 ปีมาแล้ว 

ประเพณีลอยกระทงได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ. 1800 ดังปรากฏใน

หนังสือนางนพมาศ ผู้เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าว่า “ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระท�าโคมลอย 

คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมก�านัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกษรสีต่างๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบ

บานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย...” เมื่อสมเด็จ

พระร่วงเจ้าได้เสดจ็ฯทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศกท็รงพอพระราชหฤทยั จงึมีพระราชโอ

งการฯให้จัดพิธีลอยกระทงเป็นประจ�าทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองพระราชพิธีนี้จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจ�า

จนกระทั่งบัดนี้ 

8

>>>ท้องหรือเปล่ำครับ?????

ประวัติความเป็นมาวันลอยกระทง
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	 โรคหอบหดืเป็นโรคของหลอดลมทีม่กีำรอักเสบเรือ้รงั	[Chronic	inflammatory]	เป็นผลให้ม	ีcell	ต่ำงๆ		มำสะสม

ที่เยื่อบุผนังหลอดลม	ท�ำให้เย่ือบุผนังหลอดลมมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อสำรภูมิแพ้	 และสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำคนปกติ													

ผลจำกกำรอักเสบจึงท�ำให้เยื่อบุผนังหลอดลมมีกำรหนำตัว	กล้ำมเนื้อหลอดลมมีกำรหดเกร็งตัว	ท�ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรไอ	

แน่นหน้ำอก	หำยใจมีเสียงหวีด	และหอบเหนื่อย	อำกำรหอบเหนื่อยจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับสำรภูมิแพ้		โดยมำกมักจะเริ่ม

เป็นต้ังแต่เด็ก	 โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรัง	อำกำรแต่ละคนรุนแรงไม่เท่ำกัน	และกำรหอบแต่ละครั้งก็มีควำมแตกต่ำงกัน							

บำงคนอำจหอบไม่กี่นำทีก็หำย	บำงคนหอบมำกถึงกับเสียชีวิตก็มี	ดังนั้น	เรำจึงขอแนะน�ำ	application	ที่รพ.ธรรมศำสตร์

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น	Asthma	Care	เพื่อให้ข้อมูลกำรปฏิบัติตัวอย่ำงถูกต้องแก่ผู้ป่วยโรคหืด	ทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉิน										

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ป่วยมักลืมอยู่เสมอ	แอพฯ	นี้ใช้งำนง่ำย	เมื่อผู้ป่วยมีอำกำรหอบเกิดขึ้นให้กดรูปรถพยำบำล	ก็จะมีวิธีดูแล

ว่ำจะต้องท�ำอย่ำงไร	 รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและขั้นตอนปฏิบัติท่ีเป็นสีเขียว	สีเหลือง	สีแดง	 โดยสีเขียวหมำยถึง										

ไม่หอบ	สีเหลืองหมำยถึงเริ่มหอบ	 ดูวิธีกำรดูแลเบื้องต้นและสีแดงหมำยถึงเป็นหอบมำก	 จ�ำเป็นต้องมำร.พ.ทันท	ี																	

ในส่วนอ่ืนๆ	 จะสอนวิธีกำรพ่นยำ	หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น	 กำรประเมินตนเอง	 เพื่อจะได้ให้ข้อมูลกับแพทย์	 นอกจำกนี	้											

แพทย์ยงัต้องกำรให้ผู้ป่วยพ่นยำทกุวนัและมำพบแพทย์ตำมนดั	โดยต้ังค่ำเตือนว่ำเมือ่ใดต้องพ่นยำ	พบแพทย์	สำมำรถดูแล

ผู้ป่วยและดูแลตัวเองในระยะยำวได้	ลดกำรเสียชีวิตจำกกำรที่ผู้ป่วยพ่นยำไม่ทันและพ่นยำผิดวิธีได้มำก



นายบุญเติม  เรณุมาศ 

นายอ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์
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	 ประเทศไทยมีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำที่ยำวนำน	อ�ำเภอ	จังหวัดต่ำงมีประวัติควำมเป็นมำตั้งแต่สมัยทวำรำวดี	พระนำรำยณ์		

สุโขทัย	กรุงศรีอยุธยำ	และอ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็เช่นกัน	สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นในสมัยสุโขทัย	ซ่ึงปรำกฎหลักฐำนป้อมปรำกำรสร้ำง

ไว้แต่โบรำณ	ควำมเจริญรุ่งเรืองในอดีตส่งผลมำจนถึงปัจจุบัน	ควำมอยู่ดีกินดี	ทัศนียภำพของพื้นที่สวยงำม	โดดเด่น	เป็นแหล่งดึงดูด

ใจนักท่องเที่ยว	อำกำศที่สดช่ืน	ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลให้อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์รวมของเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม					

และกำรท่องเที่ยว		ในทุกๆ	วัน	จะมีประชำชนแวะเวียนเข้ำมำเที่ยวชม	พักผ่อน	ติดต่อธุรกิจ	ประกอบอำชีพแรงงำน	และมำใช้บริกำร

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นจ�ำนวนมำก	กำรให้บริกำรแก่ประชำชนท่ีมีปริมำณมำกๆ	ในแต่ละวัน	ต้องปรับสถำนที่ให้โล่ง	

โปร่ง	กว้ำง	 รองรับจ�ำนวนประชำชน	 จัดระเบียบงำนให้สอดคล้องกันอย่ำงเป็นระบบ	 ไม่ซ�้ำซ้อนยุ่งยำกเข้ำใจง่ำยทั้งแก่ประชำชนและ								

เจ้ำหน้ำทีผู้่ให้บรกิำร	แยกงำนทีต้่องใช้เวลำในกำรพจิำรณำตรวจสอบหลกัฐำนหรอืสอบปำกค�ำหรอืใช้ดุลยพนิจิเพือ่ให้เกดิควำมละเอียด

รอบคอบตำมประเภทของบริกำร		จัดช่องทำงบริกำรพิเศษส�ำหรับผูท้ี่ต้องให้ควำมช่วยเหลือ		กำรปรับระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	

ณ		จุดเดียว	เช่น	กำรจดทะเบียนสมรสและกำรท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน	กำรจัดท�ำ	5	ส.	อย่ำงสม�่ำเสมอ	สำมำรถช่วยให้กำรท�ำงำน

สะดวก	 รวดเร็ว	 เป็นระเบียบ	ค้นหำเอกสำรอ้ำงอิงได้ง่ำย	ท�ำให้กำรบริกำรของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นไปด้วย													

ควำมเรียบร้อย
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	 อ�ำเภอเมอืงชัยภูม	ิเป็นเมอืงท่ีมคีวำมอุดมสมบรูณ์	ควำมอยูดี่มสีขุ	มปีระชำกรอำศัยอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก	เป็นศูนย์กลำงกำรบรหิำร

ของส่วนรำชกำรในระดับจังหวัด	ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	และสังคมของจังหวัดชัยภูมิ	ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองชัยภูมิ	 เป็นหน่วยงำน							

ท่ีต้องให้บริกำรด้ำนกำรทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ�ำตัว	ทั้งประชำชนในพื้นที่ของตนเอง	พื้นที่ใกล้เคียง	 และประชำชนจำก															

สถำนที่ต่ำง	ๆ	ที่เข้ำมำติดต่อหน่วยงำนของรัฐที่ต้องกำรเอกสำรหลักฐำนด้ำนกำรทะเบียนรำษฎร	สถำนที่ด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนงำน

ทะเบียน	ณ	ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอมีพื้นที่จ�ำกัด	 	 จึงได้แก้ไขปัญหำด้ำนสถำนท่ีและเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน	โดยกำร

เพิ่มจุดบริกำรประชำชนรวมทั้งสิ้น	3	แห่งเพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ประชำชนใกล้จุดใดหรือสะดวกมำใช้บริกำร	ณ	จุดใดก็สำมำรถท�ำได้

ทันที		นอกจำกเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	ลดควำมแออัด	ประหยัดค่ำใช้จ่ำย	และเข้ำถึงประชำชนในเชิงรุก	ยังสำมำรถสร้ำงทัศนคติ

ในเชิงบวกแก่ประชำชนที่หน่วยงำนของรัฐได้มีกำรพัฒนำกระบวนงำนให้กระชับรัดกุมและครอบคลุมทุกพื้นท่ี	 ได้แก่	ส�ำนักทะเบียน

อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ		ศูนย์บริกำรร่วม	และ	Big	C	ซึ่งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองชัยภูมิได้คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ส�ำหรับให้บริกำรในแต่ละจุด

ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	มีควำมคุ้นเคยและรู้จักพื้นที่ที่ตนให้บริกำรสำมำรถช้ีแจงข้อรำชกำร	รับฟังปัญหำและให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ											

ณ	จุดเดียวได้และยังให้บริกำรออกอ�ำเภอเคลื่อนที่อย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อน�ำบริกำรภำครัฐเข้ำสู่ประชำชนในพื้นที่		

นายไพศาล ศิลปะวัฒนานันท์

นายอ�าเภอเมืองชัยภูมิ
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 ประเด็นในการพิจารณาของส�านักทะเบียน

อ�าเภอ ก. คือ

 1.	บุคคลเป้ำหมำยที่ได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียน

ประวัติบคุคลประเภท	0	กลุม่	89	คือ	บคุคลทีเ่กิดนอกรำช

อำณำจักร	แต่อพยพเข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน						

วันที่	1	ตุลำคม	2542	ถูกต้องหรือไม่

	 2.	หำกประเด็นข้อ	1	ถูกต้อง	นำง	จ.	จะอ้ำงว่ำเกิด

ในรำชอำณำจักร	แล้วยื่นขอหนังสือรับรองสถำนที่เกิดว่ำ

เกิดในรำชอำณำจักร	หรือขอลงรำยกำรสัญชำติไทยโดย

อำศัยหนังสือรับรองสถำนที่เกิดกระท�ำได้หรือไม่

	 3.	 จะมีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลที่ ได ้รับ											

กำรจัดท�ำทะเบียนประวัติในฐำนะบุคคลไม่มีสถำนะทำง

ทะเบียน	(บุคคลประเภท	0	กลุ่ม	89)	โดยภำยหลังอ้ำงว่ำ

เกิดในประเทศไทย	หรือมีกำรลงรำยกำรสถำนที่เกิดว่ำเกิด

ในประเทศไทยเพื่อมำขอลงรำยกำรสัญชำติไทยใน													

ทะเบียนบ้ำนอย่ำงไร

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ

	 1.	 กำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มี

สถำนะทำงทะเบียน	หรือบุคคลประเภท	0	กลุ่ม	89	นั้น	

เป็นขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำสถำนะ

และสทิธขิองบคุคลตำมยทุธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะ

และสิทธิของบุคคล	ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 18	

มกรำคม	 2548	 โดยเป็นกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียน

ประวัติบุคคลกลุ่มเป้ำหมำยที่รัฐบำลจะแก้ไขปัญหำเรื่อง

สถำนะให้	ซึ่งก�ำหนดรำยละเอียดไว้ในยุทธศำสตร์ด้ำนกำร

ก�ำหนดสถำนะ	ได้แก่	(1)	กลุม่ท่ีอพยพเข้ำมำในประเทศไทย

และอำศัยอยู่เป็นเวลำนำนแล้ว	 ซ่ึงหมำยถึงชนกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	18	กลุ่ม	ที่ยังตกหล่นในกำรด�ำเนินกำรให้สถำนะ

และสญัชำติตำมมติคณะรฐัมนตรใีนอดีต	เช่น	จีนฮ่ออพยพ	

เวียดนำมอพยพ	ไทยลื้อ	ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำ	บุคคลบน

พื้นที่สูง	เป็นต้น	โดยถ้ำเป็นผู้ที่มีเชื้อสำยไทยที่เดินทำงเข้ำ

หน้า 12-13 
การลงรายการสัญชาติไทยส าหรบับุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0)  
ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ในการพิจารณาของส านักทะเบียนอ าเภอ ก. คอื 
1. บุคคลเป้าหมายที่ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89 คือ บุคคลที่เกิด 

นอกราชอาณาจักร แต่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ถูกต้องหรือไม่ 
2. หากประเด็นข้อ 1 ถูกต้อง นาง จ. จะอ้างว่าเกิดในราชอาณาจักร แล้วยืน่ขอหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่า

เกิดในราชอาณาจักร หรือขอลงรายการสัญชาติไทยโดยอาศัยหนังสือรับรองสถานที่เกิดกระท าได้หรือไม่ 
3. จะมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติในฐานะบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 

(บุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89) โดยภายหลังอ้างว่าเกิดในประเทศไทย หรือมีการลงรายการสถานที่เกิดว่า
เกิดในประเทศไทยเพื่อมาขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านอย่างไร 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ 
1. การส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบยีน หรือบุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89 น้ัน  

เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสทิธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยเป็นการส ารวจและจัดท า
ทะเบียนประวัติบุคคลกลุ่มเปา้หมายที่รัฐบาลจะแก้ไขปญัหาเรื่องสถานะให้ ซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้ในยุทธศาสตร์
ด้านการก าหนดสถานะ ได้แก่ (1) กลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานแล้ว ซึ่งหมายถึง
ชนกลุ่มน้อย จ านวน 18 กลุ่ม ที่ยังตกหล่นในการด าเนินการให้สถานะและสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรีในอดีต 
เช่น จีนฮ่ออพยพ เวียดนามอพยพ ไทยลื้อ ผู้พลัดถิ่นสญัชาติพม่า บุคคลบนพื้นที่สูง เป็นต้น โดยถ้าเป็นผู้ที่มี 
 
 
 
 

ส านักทะเบียนอ าเภอ ก. 

นาง จ.(บคุคลไม่มีสถานะทางทะเบียน) ยืน่ค าร้องขอลง
รายการสัญชาติไทย  โดยน าหลักฐานมาแสดงประกอบด้วย 

1. หนังสือรับรองสถานทีเ่กิดว่าเป็นบุคคลที่เกดิใน
ราชอาณาจักร 

2. พยานบุคคลมาให้การรับรอง 
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มำในประเทศไทยให้ขอแปลงสัญชำติเป็นไทย	แต่ถ้ำไม่ใช่

เช้ือสำยไทยให้ขอสถำนะคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบ						

ด้วยกฎหมำย	 ส่วนบุตรที่เกิดในประเทศไทยให้ขอมี														

สัญชำติไทย	 (2)	 กลุ ่มเด็กและบุคคลที่ เรียนอยู ่ ใน													

สถำนศึกษำ	 ถ้ำเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยอำศัยอยู ่ใน

ประเทศไทยและเรียนจบปริญญำตรีให้ขอมีสัญชำติไทย		

(3)	กลุ่มบุคคลไร้รำกเหง้ำที่ไม่ปรำกฏบุพกำรีหรือบุพกำรี

ทอดทิ้งต้ังแต่วัยเยำว์	 ถ้ำอำศัยอยู่ในประเทศเป็นเวลำไม่

น้อยกว่ำ	 10	ปี	 ให้ขอมีสัญชำติไทยเป็นต้น	 ซ่ึงจำกรำย

ละเอียดดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำกลุ่มเป้าหมายในการส�ารวจ

จัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ตามยุทธศาสตร์ฯ จึงไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่เกิดนอกราช

อาณาจักรและได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เท่าน้ันแต่จะหมายถึงบุคคลที่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยและบุคคลที่เกิดในประเทศไทยด้วย

	 2.	 กำรท่ีบุคคลใดอ้ำงว ่ำเกิดในรำชอำณำจักร									

แล้วยืน่ขอหนงัสอืรบัรองสถำนทีเ่กิดว่ำเกดิในรำชอำณำจักร	

หรือขอลงรำยกำรสัญชำติไทยโดยอำศัยหนังสือรับรอง

สถำนทีเ่กดิดังกล่ำว	ย่อมเป็นสทิธขิองบคุคลนัน้ทีจ่ะด�ำเนิน

กำรได้ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะมีหรือ

เคยมีเอกสำรที่ระบุว่ำไม่ได้เกิดในรำชอำณำจักรก็ตำม								

โดยในขั้นตอนของเจ้ำพนักงำนที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อรับค�ำร้อง

แล้วจะต้องเรียกตรวจพยำนหลักฐำนและสอบสวนพยำน

บุคคลตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมเพื่อพิสูจน์ยืนยัน

คุณสมบัติของผู้ร้องและเป็นหน้ำที่ของผู้ร ้องที่จะต้อง

แสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติของตนเอง							

ซ่ึงหำกพยำนหลักฐำนของผู้ร้องมีควำมน่ำเช่ือถือ	 เจ้ำ

พนักงำนย่อมมีหน้ำที่ที่จะต้องด�ำเนินกำรให้ตำมค�ำร้องซ่ึง

หมำยควำมรวมถึงกำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียน

รำษฎรให้ตรงตำมข้อเทจ็จรงิด้วย	แต่หำกพยำนหลกัฐำนของ

ผู้ร้องขำดควำมน่ำเช่ือถือ	เจ้ำพนกังำนย่อมมหีน้ำทีท่ีจ่ะต้อง

ด�ำเนินกำรให้ตำมค�ำร้องซ่ึงหมำยควำมรวมถึงกำรแก้ไข

รำยกำรในเอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎรให้ตรงตำมข้อเท็จจรงิ

ด้วย	แต่หำกพยำนหลักฐำนของผู้ร้องขำดควำมน่ำเช่ือถือ

หรือไม่อำจพิสูจน์คุณสมบัติของผู้ร้อง	 เจ้ำพนักงำนย่อมมี

อ�ำนำจทีจ่ะปฏิเสธกำรด�ำเนนิกำรให้ตำมค�ำร้องโดยแจ้งค�ำสัง่

ให้ผู้ร้องทรำบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยวิธีปฏิบัติ

รำชกำรทำงปกครอง

	 3.	 แนวทำงปฏิบัติเ ก่ียวกับกำรขอลงรำยกำร								

สัญชำติไทยของบุคคลที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติ

บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน	หรือบุคคลประเภท	0		

กลุ่ม	89		ที่แจ้งว่ำเกิดในรำชอำณำจักรหรือมีรำยกำรสถำน

ที่เกิดในรำชอำณำจักรเพื่อขอลงรำยกำรสัญชำติไทย											

ในทะเบียนบ้ำนนั้น	มีกำรก�ำหนดแนวทำงปฏบิัตไิว้แล้วตำม

กฎหมำย	 ระเบียบ	 และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง	 เช่น								

กำรขอลงรำยกำรสถำนะบคุคลของชำวไทยภูเขำ	ต้องปฏิบัติ

ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรพิจำรณำลง

รำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้แก่บุคคลบน	

พื้นที่สูง	 พ.ศ.2543	 กำรขอลงรำยกำรสัญชำติไทยใน

ทะเบยีนตำม	ม.23	แห่งพระรำชบญัญัติสญัชำติ	(ฉบบัที	่4)	

พ.ศ.2551	ต้องด�ำเนินกำรตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย	

ด่วนมำก	ที่	มท	0309.1/ว	1587	ลงวันที่	22	พฤษภำคม	

2551	 และหนังสือสั่งกำรฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง	 ซ่ึงหำก									

เจ้ำพนักงำนหรือนำยทะเบียนตรวจพบว่ำกำรขอลงรำยกำร

สญัชำติไทยในทะเบียนบ้ำนของบุคคลใดเป็นกำรกระท�ำโดย

มิชอบด้วยกฎหมำยหรือมีกำรกระท�ำทจุริต	กจ็ะต้องด�ำเนนิ

คดีตำมกฎหมำยกับผู้กระท�ำทุจริต	รวมถึงผู้มีส่วนร่วมและ

ผู้สนับสนุนกำรกระท�ำทุจริต	 ในทุกฐำนควำมผิดที่เกิดขึ้น

อย่ำงเด็ดขำดและจริงจังเพื่อให้เกิดควำมหลำบจ�ำและมิให้

เป็นเยี่ยงอย่ำง
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 หลังจากฉบับที่แล้ว	ทำงกองบรรณำธิกำรได้

น�ำเสนอในประเด็น	 “กำรบริหำรจัดกำรเมื่อประชำชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์	 เกี่ยวกับกำรขอรับบริกำรทำง

ทะเบียนและบัตร”	 เพื่อให้ทรำบถึงมูลเหตุของกำรร้อง

เรียน	ตลอดจนค�ำแนะน�ำและกำรแก้ไขเมื่อประชำชน

ปรึกษำกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์	 มำยังกรมกำรปกครอง

หรือผ่ำนหน่วยงำนรัฐอ่ืน	 ๆ	 ซ่ึงในแต่ละหน่วยจะมี								

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่	 ซ่ึงเรำได้น�ำ

เสนอจนถงึส�ำนกัทะเบยีนจงัหวดั	ว่ำมขีัน้ตอนกำรด�ำเนนิ

กำร	ดังนี้

	 1.	ส�ำนกัทะเบยีนจังหวัด	เมือ่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีน/

ร้องทุกข์	 จะด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรของ

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น

	 (1)	 ประชำชนได้รับกำรช่วยเหลือตำมอ�ำนำจ

หน้ำที่แล้ว	หรือปัญหำจะได้รับกำรแก้ไข	รำยงำนผลให้

ส�ำนักทะเบียนกลำงทรำบ	และขอยุติเรื่อง

	 (2)	หำกแต่ยังมีข้อเคลือบแคลงหรือเห็นว่ำกำร

ด�ำเนินกำรยังไม่เหมำะสม	หรือผู้ร้องยังโต้แย้งผลกำร

พิจำรณำของส�ำนักทะเบียน	 ให้แจ้งประเด็นเพิ่มเติมให้

ด�ำเนินกำรให้ได้ข้อยุติก่อนรำยงำนผลส�ำนักทะเบียน

กลำงทรำบ	และขอยุติเรื่อง

	 (3)		หำกผลกำรตรวจข้อเท็จจริงเป็นกรณีทุจริต	

ให้ด�ำเนินกำรต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย	ที่	มท	0309.6/ว	323	ลงวันที่	12	

กมุภำพนัธ์	2547	แล้วรำยงำนผลให้ส�ำนกัทะเบยีนกลำง

ทรำบ

	 2.	ส�ำนักทะเบียนกลำง	กรมกำรปกครองตรวจ

สอบกำรรำยงำนผลของส�ำนักทะเบียนจังหวัด

	 (1)	 รับรำยงำนผลประชำชนได้รับกำรช่วยเหลือ

ตำมอ�ำนำจหน้ำทีแ่ล้ว	และขอยติุเรือ่งเสนอควำมเหน็ให้

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำสั่งกำรรำยงำนผลให้หน่วยรับ

เรื่อง/ผู้ร้อง	ทรำบ	และขอยุติเรื่อง

	 (2 ) 	 หำกรั บ ร ำยง ำนผลแล ้ วแต ่ ยั งมี ข ้ อ														

เคลือบแคลงหรือเห็นว่ำกำรด�ำเนินกำรยังไม่เหมำะสม

หรือมีข้อโต้แย้งผลกำรด�ำเนินกำร	ส�ำนักทะเบียนกลำง

แจ้งประเด็นเพิ่มเติมให้ส�ำนักทะเบียนจังหวัดพิจำรณำ

ด�ำเนินกำรให้ได้ข้อยุติก่อน

	 (3)	หำกรับรำยงำนผลกำรตรวจข้อเท็จจริงเป็น

กรณีทุจริต	 ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียนส่งเรื่องให้ส่วน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทำงทะเบียนและบัตร

ประจ�ำตัวประชำชนด�ำเนินกำรต่อไป

	 (4)	ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับเรื่องร้อง

เรียน/ร้องทุกข์

	 4.1	ส�ำนักทะเบียนจังหวัดรำยงำนผลให้ส�ำนัก

ทะเบียนกลำง	ภำยในก�ำหนด	60	วันนับจำกวันที่ออก

หนังสือแจ ้งจำกส�ำนักทะเบียนกลำง	 จะระบุว ่ ำ															

“ให้แจ้งผลให้ทรำบโดยเร่งด่วน”	

	 4.2	 กำรติดตำมทวงถำม	 กรณีไม่ด�ำเนินกำร

ภำยใน	60	วัน	นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

	 1.	ครั้งที่	 1	–	 จะก�ำหนดเวลำภำยใน	15	วัน								

นับตั้งแต่วันรับหนังสือ

	 2.	ครั้งที่	 2	–	 จะก�ำหนดเวลำภำยใน	15	วัน							

นับตั้งแต่วันรับหนังสือ

	 3.	ครั้งที่	 3	–	 จะก�ำหนดเวลำภำยใน	15	วัน								

นับตั้งแต่วันรับหนังสือ

	 4.3	เมือ่พ้นระยะเวลำกำรติดตำม	ส�ำนกัทะเบยีน

กลำงจะประสำนทวงถำมทำงโทรศัพท์กบัส�ำนกัทะเบยีน

จังหวัด

	 4.4	 เมื่อประสำนทำงโทรศัพท ์แล ้ว	 ก็ ยัง																	

ไม่ด�ำเนินกำร	ส่งเรื่องให้	ผต.ปค.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
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ถำม	 นำงสำว	ก	ได้ติดต่อขอแจ้งกำรเกดิใหก้บับตุรชื่อ

เด็กชำยก�ำแพง	 โดยแสดงหลักฐำนหนังสือ

รบัรองกำรเกดิ	ท.ร.1/1	ท่ีออกใหโ้ดยโรงพยำบำล

ประจ�ำอ�ำเภอ	 เมื่อนำยทะเบียนสอบถำมรำย

ละเอียดเกี่ยวกับบิดำของเด็กชำยก�ำแพง	

นำงสำว	ก.	กลบัใหก้ำรกบันำยทะเบยีนว่ำรำยกำร

ทีป่รำกฏใน	ท.ร.1/1	ไมใ่ช่บดิำของเด็ก		สว่นบดิำ

ที่แท้จริงนั้นเป็นใครตนยังไม่แน่ใจ	 เนื่องจำก

เหตุผลส่วนตัว	แต่ท่ีต้องแจ้งชื่อพ่อของเด็กกับ

เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลนั้น	 เพรำะเหตุจ�ำเป็น								

หำกไม่แจ้งจะไม่ได้หนังสือรับรองกำรเกิดกรณีนี้	

นำยทะเบียนจะลงรำยกำรเกี่ยวกับบิดำของ						

เด็กชำยก�ำแพงในสติูบตัรอยำ่งไรและถำ้จะแกไ้ข

รำยกำรในหนังสือรับรองกำรเกิด	ท.ร.1/1	จะได้

ด�ำเนินกำรหรือไม่	ถ้ำได้ใครเป็นผู้แก้ไข

ตอบ	 เอกสำรกำรทะเบียนเป็นเอกสำรรำชกำรที่จัดท�ำ

โดยเจ้ำพนักงำนซ่ึงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยกำร

บันทึกหรือลงรำยกำรผิดพลำดซ่ึงเกิดจำกกำร

ด�ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่หรือเกิดจำกผู้แจ้ง			

ส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริง	 โดยปรำศจำกเจตนำ

ทุจริตย่อมสำมำรถแก้ไขรำยกำรในเอกสำรให้						

ถูกต้องได้	 แต่หำกควำมผิดพลำดหรือควำม									

ไมถ่กูต้องของรำยกำรในเอกสำรเกดิจำกกำรแจ้ง

ข้อควำมอันเป็นเท็จหรือกำรทุจริต	 เอกสำร								

ดังกล่ำวย่อมไม่สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนได้และ

นำยทะเบียนไม่อำจแก้ไขได้ด้วยเหตุดังกล่ำว

ส�ำนักทะเบียนกลำงจึงได้มีหนังสือขอควำม							

ร่วมมือกระทรวงสำธำรณสุขขอให้แจ้งท�ำ										

ควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่เป็นสถำนพยำบำล							

ทุกแห่งในสังกัดเกี่ยวกับกำรจัดท�ำหนังสือ												

รบัรองกำรเกดิ	ท.ร.1/1	ใหล้งรำยกำรตำมขอ้เทจ็

จริงเท่ำที่ทรำบโดยเฉพำะรำยกำรบิดำของเด็ก							

ที่เกิดถ้ำผู้คลอดไม่ทรำบหรือไม่ประสงค์จะเปิด

เผยก็ให้เว้นว่ำงไว้	ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำร

บันทึกรำยกำรที่ไม่ถูกต้อง	 อันเนื่องมำจำก										

เจ้ำหนำ้ทีเ่ปน็ต้นเหตุ	ส�ำหรบักรณีของนำงสำว	ก.	

ถ้ำนำยทะเบียนสอบสวนแล้วปรำกฏข้อเท็จจริง

ว่ำรำยกำรบิดำของเด็กชำยก�ำแพงตำมที่ปรำกฏ

ในหนังสือรับรองกำรเกิดของโรงพยำบำลเป็น

รำยกำรทีไ่มถ่กูต้อง	กำรบนัทกึรำยกำรในสติูบตัร	

ก็ไม่จ�ำเป็นต้องลงรำยกำรตำม	ท.ร.1/1	โดยหำก

ปรำกฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบิดำของเด็กชำย

ก�ำแพง	นำยทะเบยีนกส็ำมำรถบนัทกึรำยกำรตำม

ข้อเท็จจริงหรือถ้ำไม่ทรำบข้อเท็จจริงดังกล่ำว	

นำยทะเบยีนกส็ำมำรถเว้นว่ำงไว้กอ่นได้	และเมื่อ

นำยทะเบียนรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตร										

ให้แล้ว	จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องบิดำของเด็ก								

ไปยั ง โ ร งพยำบำลที่ ออกหนั งสื อ รั บ รอง																	

กำรเกิดด้วย	 เพื่อจะได้แก้ไขรำยกำรให้ถูกต้อง																		

นำยทะเบียนไม่มีอ�ำนำจไปแก้ไข	 ท.ร.1/1	

(หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที	่มท	0309.1/1877	

ลงวันที่	20	กุมภำพันธ์	2544)




