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	 	 ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร

ด้ำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชำชนมำอย่ำงต่อเนื่อง	ท�ำให้เกิด

ประสทิธผิล	มปีระสทิธภิำพ	เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรทจุรติและควำมมัน่คง

ของประเทศ	และในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนนั้นอำจท�ำให้ปลัดอ�ำเภอ

ผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนต้องอยู่ปฏิบัติงำนในส�ำนัก

ทะเบียนตลอดเวลำท�ำกำร	เพรำะต้องพิจำรณำอนุญำต	หรือไม่อนุญำตในค�ำร้อง

หรือค�ำขอ	ก่อนที่จะด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักฐำนกำรทะเบียนและบัตรประจ�ำตัว

ประชำชนได้	ซ่ึงภำยใต้สภำวะอัตรำก�ำลงัของเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบติังำนทีม่จี�ำนวนจ�ำกดั

ในปัจจุบัน	ท�ำให้ปลัดอ�ำเภอผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนไม่สำมำรถออกไปปฏิบัติงำนอ่ืน									

ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี	 นำยกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยได	้																													

ซ่ึงกรมกำรปกครองได้หำทำงแก้ไขปัญหำโดยขออัตรำก�ำลังเพิ่มจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนแล้ว				

และได้รับอนุมัติเพิ่มจ�ำนวนหนึ่ง	 ซ่ึงจะต้องใช้เวลำอีกระยะหนึ่งในกำรคัดสรรและบรรจุแต่งต้ังเพิ่มบุคลำกรให้กับ									

อ�ำเภอต่อไป	 ดังนั้น	 ในกรณีท่ีส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอมีประชำชนมำขอรับบริกำรจ�ำนวนมำก	และมีเจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงพอ

ให้นำยอ�ำเภอปรับเกลี่ยอัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสมกับปริมำณงำน	 	 ในกรณีที่นำยอ�ำเภอมีภำรกิจจ�ำเป็น																		

ต้องมอบหมำยให้ปลัดอ�ำเภอผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรทะเบียนและบัตร	ปฏิบัติภำรกิจอ่ืนนอกเหนืองำนทะเบียนและบัตร

ประจ�ำตัวประชำชนในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งก็ตำมให้นำยอ�ำเภอสั่งกำรให้ปลัดอ�ำเภอท่ำนอ่ืน	 ซ่ึงได้รับกำรแต่งต้ัง

เป็นผู้ช่วยนำยทะเบียนอยู ่แล้ว	 ปฏิบัติหน้ำที่	 ให้บริกำรด้ำนกำรทะเบียนและบัตรทดแทนในช่วงระยะเวลำ																							

ดังกล่ำวไปก่อน	เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกำรบริกำรประชำชน

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร
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	 นำยสุธี	 มำกบุญ	 	 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	 เป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร										

บูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ	 ครั้งที่	 2/2558	ณ	ห้องประชุม	 1	 มท.	 เมื่อวันที	่																	

28	ธันวำคม	2558	โดยมี	ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงมหำดไทย	และผู้บริหำรระดับสูงจำกหน่วยงำนภำครัฐ		

เข้ำร่วมประชุม	
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	 นำยช�ำนำญวิทย์	เตรัตน์		รองอธิบดีกรมกำรปกครอง	เป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง

กำรขอสละสัญชำติไทย	และกำรถอนสัญชำติไทย	 เมื่อวันที่	 15	มกรำคม	2559	ณ	ห้องประชุมบัวขวัญ												

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	คลองเก้ำ	ปทุมธำนี

	 นำยวิเชียร	 ชิดชนกนำรถ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	 เป็นประธำนกำรประชุม	8	หน่วยงำน							

เพื่อหำรือกำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย	 ตำมมำตรกำรกำรลดค่ำครองชีพประชำชนด้ำนกำรเดินทำงตำม										

มำตรกำรใหม่	เมือ่วนัที	่15	มกรำคม	2559	ณ	ห้องประชุมบวัแก้ว	ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน	คลองเก้ำ	ปทมุธำนี
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	 ด้วยอธิบดีกรมกำรปกครอง	 ออกตรวจรำชกำร							

ในพื้นที่	 ได้รับทรำบปัญหำจำกนำยอ�ำเภอว่ำ	 เจ้ำหน้ำที่										

ผู้ปฏิบัติงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนมีจ�ำนวน

น้อย	 ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่ประชำชน	

เนื่องจำกปลัดอ�ำเภอฝ่ำยทะเบียนและบัตร	ต้องอยู่ปฏิบัติ

งำนในส�ำนักทะเบียนตลอดเวลำท�ำกำรเพรำะต้องพิจำรณำ

อนญุำต	หรอืไม่อนญุำตในค�ำร้องหรอืค�ำขอ	ก่อนท่ีจะด�ำเนนิ

กำรจดัท�ำหลกัฐำนกำรทะเบยีนและบตัรประจ�ำตัวประชำชน	

ตำมแนวทำงกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรทะเบียนและ

บัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบใหม่	 จึงไม่สำมำรถออกไป

ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี	 นำยกรัฐมนตร	ี

กระทรวง	ทบวง	กรม	และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยได้

	 กรมกำรปกครอง	 ได้รับทรำบปัญหำกำรขำดแคลน

อัตรำก�ำลังปลัดอ�ำเภอและเจ้ำหน้ำที่ปกครองมำโดยตลอด	

และได้หำทำงแก้ไขปัญหำโดยกำรขออัตรำก�ำลังเพิ่มจำก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนแล้ว	และได้รับ

อนุมัติกรอบอัตรำก�ำลังเพิ่มแล้วจ�ำนวนหนึ่ง	 ซ่ึงจะต้องใช้

เวลำอีกระยะหนึง่ในกำรคัดสรรและบรรจแุต่งต้ังบคุลำกรให้

กับอ�ำเภอต่อไป	ภำยใต้สภำวะอัตรำก�ำลังของเจ้ำหน้ำที่							

ผู้ปฏิบัติงำนที่มีจ�ำนวนจ�ำกัดในปัจจุบัน	 ในขณะที่กำรให้

บริกำรประชำชนด้ำนกำรทะเบียนและบัตรประจ�ำตัว

ประชำชนก็ต ้องอ�ำนวยควำมสะดวกและตอบสนอง																			

ควำมต้องกำรของประชำชนด้วย	ดังนัน้	เพือ่ให้กำรปฏิบติังำน

ทะเบียนและบัตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย	มีผู้รับผิดชอบ

ตลอดเวลำท�ำกำร	จึงขอให้จังหวัดแจ้งอ�ำเภอถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 ในกรณีที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอมีประชำชนมำ

ขอรับบริกำรจ�ำนวนมำก	 และมีเจ ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ															

ให้นำยอ�ำเภอปรบัเกลีย่อัตรำก�ำลงัเจ้ำหน้ำทีใ่ห้เหมำะสมกบั

ปริมำณงำน

	 2.	 ในกรณีที่นำยอ�ำเภอมีภำรกิจจ�ำเป ็นต ้อง																	

มอบหมำยให้ปลัดอ�ำเภอผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรทะเบียนและ

บัตร	ปฏิบติัภำรกจิอ่ืนนอกเหนอืงำนทะเบียนและบตัรประจ�ำ

ตัวประชำชนในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งก็ตำมให	้												

นำยอ�ำเภอสัง่กำรให้ปลดัอ�ำเภอท่ำนอ่ืน	ซ่ึงได้รบักำรแต่งต้ัง

เป็นผู้ช่วยนำยทะเบียนอยู่แล้ว	 ปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร									

ด้ำนกำรทะเบยีนและบตัรทดแทนในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว								

ไปก่อน	เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกำรบริกำรประชำชน
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	 สภำพของปัญหำสังคมในปัจจุบันมีควำมซับซ้อน	

สภำพปัญหำกำรทุจริตทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัว

ประชำชนที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงมีควำมยุ่งยำกซับซ้อน

ตำมสภำพสังคม	ท�ำให้ต้องมีมำตรกำรที่จะป้องกันได้รอบ

ด้ำน	และในบำงครัง้	บำงกรณีอำจเกดิจำกเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบติั

งำนมีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือสนับสนุนกำรกระท�ำทุจริตทำง

ทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนด้วย	 แม้จะได้มีกำร

ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำทุจริต

ทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนแจ้งให้จังหวัด/

กรงุเทพมหำนคร	ทรำบเพือ่สัง่กำรให้ส�ำนกัทะเบยีนทกุแห่ง

ได้ถือเป็นแนวทำงปฏิบติัไว้แล้วก็ตำม	และในกำรทีจ่ะด�ำเนนิ

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตทำงทะเบียนที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิด

ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ	สำเหตุส�ำคัญประกำรหนึ่งอำจเป็น

เพรำะมำตรกำรในกำรบังคับใช้กฎหมำยยังไม่บังเกิดผลอ

ย่ำงจริงจัง	เช่น	กำรด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงมีควำม

ล่ำช้ำ	กำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยไม่รุนแรงตำมพฤตกิำรณ์	

กำรด�ำเนนิคดีอำญำไม่ต่อเนือ่งรวดเรว็	เป็นต้น	ประกอบกบั

กำรลงโทษไม่เด็ดขำดรนุแรงเพยีงพอทีจ่ะท�ำให้ผู้กระท�ำผิด

เกดิควำมเกรงกลวัได้	และในบำงรำยยังปรำกฏว่ำมเีจ้ำหน้ำที่

คนเดิมเป็นผู้กระท�ำควำมผิดลักษณะเดียวกันซ�้ำอยู่อีก

	 เพือ่ให้กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรกระท�ำทจุรติ

ประพฤติมิชอบทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน

เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และด�ำเนินกำรเอำผิดกับผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำผิด	 ทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและ

บคุคลทัว่ไปให้เป็นไปอย่ำงเฉยีบขำดและรวดเรว็	ตำมค�ำสัง่

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	ที่	 69/2557	ลงวันที่	 18	

มถินุำยน	2557	เรือ่ง	มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำร

ทจุรติประพฤติมชิอบ	และเพือ่ให้กำรควบคุมและก�ำกบัดูแล

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของจังหวัดเกิดผลอย่ำงจริงตัง

เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	

พ.ศ.2534	และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม	มำตรำ	57	ขอให้ด�ำเนนิ

กำร	ดังนี้

	 1.	ให้จังหวัด	กทม.	อ�ำเภอ	ส�ำนักงำนเขต	เทศบำล	

หรือเมืองพัทยำ	แล้วแต่กรณีหมั่นตรวจติดตำมกำรปฏิบัติ

งำนของเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำ

ตัวประชำชน	ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	ระเบียบ	หนังสือ

สัง่กำรทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั	ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังและ

ตรวจสอบข้อมูลสถิติกำรปฏิบัติงำนทะเบียนแต่ละประเภท	

เพือ่เป็นกำรป้องกนัและสกดักัน้มใิห้เกดิกำรทจุรติประพฤติ

มชิอบขึน้ได้	หำกพบควำมผิดปกติหรอืกรณีต้องสงสยัให้รบี

ด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้

แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้โดยเคร่งครัด	พร้อม

ทั้งแจ้งกรมกำรปกครองทรำบโดยด่วน

	 2.	กรณีปรำกฏข้อมูลต้องสงสัยว่ำอำจมีกำรกระท�ำ

ทุจริตไม่ว่ำเป็นกำรตรวจพบเอง	สื่อมวลชนเสนอข่ำว	หรือ

มีกำรร้องเรียนร้องทุกข์เกิดขึ้นในท้องท่ี	 ให้จังหวัด	กทม.	

อ�ำเภอ	ส�ำนกังำนเขต	เทศบำลหรอืเมอืงพทัยำ	แล้วแต่กรณี	

เร่งรดัตรวจสอบข้อเทจ็จรงิให้ยติุโดยเรว็	หำกเป็นกำรทจุรติ

ทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน	ต้องด�ำเนินกำร

จ�ำหน่ำยรำยกำร	ยกเลิก	หรือเพิกถอนหลักฐำนเอกสำร

ทำงกำรทะเบียนที่มีกำรกระท�ำทุจริตให้ถูกต้องเป็นไปตำม

กฎหมำย	 ระเบียบ	 และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องโดย
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เคร่งครัด	ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรกับผู้กระท�ำผิดไม่ว่ำจะเป็น

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใด	ทั้งในฐำนะตัวกำร	 ผู้ใช	้

หรอืผู้สนบัสนนุ	ให้บงัคับใช้มำตรกำรทำงวินยั	มำตรกำรทำง

ปกครอง	และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและ

รวดเร็ว

	 ในกรณีที่มีกำรเสนอข่ำวทำงสื่อมวลชน	 เช ่น	

โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	เป็นต้น	ซึ่งอำจส่งผลกระทบ

ต่อภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร	 ให้ถือเป็นนโยบำยส�ำคัญที่

จะต้องเร่งรดัตรวจสอบและด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกดิขึน้

ในท้องที่ทันที	ทั้งนี้	 ขอให้ผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนใน

ท้องทีท่ีเ่กีย่วข้องสรปุรำยละเอียดทีม่ำ	(มลูเหตุ)	พฤติกำรณ์

กำรกระท�ำทุจริตและกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับกรณีดังกล่ำว

แจ้งเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้กรมกำรปกครอง(ส�ำนกับรหิำรกำร

ทะเบียน)	ทรำบทันทีทำงโทรสำรหมำยเลข	0-2791-9241

	 3.	หำกพบว่ำผู้บังคับบัญชำมีกำรปล่อยปละละเลย

ให้เกดิกำรทุจรติประพฤติมชิอบเกดิขึน้หรอืด�ำเนนิกำรแก้ไข

ปัญหำทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนล่ำช้ำ						

จนเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่รำชกำรหรอืประชำชน	

หรือกรณีผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบหรือ

คณะกรรมกำร	 เป็นไปในลักษณะให้กำรช่วยเหลือหรือ

เป็นกำรปกปิดกำรกระท�ำผิดของเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืน							

มใิห้ต้องโทษหรอืให้รบัโทษน้อยลง	ให้ถอืเป็นควำมผิดวนัิย

หรือควำมผิดอำญำ	แล้วแต่กรณี

	 4.	กรณีผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลเช่ือได้ว่ำ

เป็นเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัเข้ำไปมส่ีวนรูเ้หน็	สนบัสนนุกำรกระท�ำ

ทุจริตหรือด�ำเนินกำรโดยมิชอบ	หรือมีกำรกระท�ำผิดเป็น

ขบวนกำรและมีจ�ำนวนมำกผิดปกติ	กรมกำรปกครองจะได้

แจ้งข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนส่งให้ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	

หรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตในภำครัฐแล้วแต่กรณี	ทรำบและพิจำรณำด�ำเนินกำร

ตำมอ�ำนำจหน้ำที่อีกทำงหนึ่งด้วย

	 5.	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

แก้ไขปัญหำทำงทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน								

มกีรอบเวลำทีชั่ดเจนยิง่ขึน้	จึงก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนนิกำร

ในแต่ละกรณีให้แล้วเสร็จภำยใน	15	วัน	หำกไม่แล้วเสร็จ

และมีเหตุจ�ำเป็นเพียงพออำจขอขยำยได้อีกไม่เกิน	30	วัน	

(รวม	45	วัน)ซึ่งกรมกำรปกครอง	จะได้มีหนังสือแจ้งเตือน

เร่งรัดติดตำมให้รำยงำนผลทุกระยะ	15	วัน	 อีก	 	3	ครั้ง	

แล้วแต่กรณี	และเมื่อพ้นก�ำหนดดังกล่ำวแล้ว	ยังไม่ได้รับ

รำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรอีก	จะมหีนงัสอืแจ้งให้จงัหวดัหรอื	

กทม.สอบสวนผู้รบัผิดชอบเพือ่ให้พจิำรณำด�ำเนนิกำรเกีย่ว

กับสมรรถนะ	ควำมสำมำรถ	ทักษะ	และควำมรับผิดชอบ

ของเจ้ำหน้ำที่ตำมสมควรต่อไป

	 หมำยเหตุ			กรมกำรปกครอง	ได้รวบรวมเรื่องและ

หนงัสอืท่ีได้มกีำรแจ้งไว้แล้ว	ส่งให้จังหวดัหรอื	กทม.เพือ่ใช้

เป็นข้อมลูประกอบในกำรตรวจสอบเรือ่งทีอ่ยู่ในควำมรบัผิด

ชอบและด�ำเนินกำรเร่งรัดติดตำมรำยงำนผลให้ทรำบตำม

ก�ำหนดระยะเวลำ
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ถอดความจากค�าบรรยายของ 

นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง

................................

ในพิธีเปิดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกร

เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรทะเบียน

และบัตรประจ�ำตัวประชำชน	ประจ�ำปีงบประมำณ	2559

ณ	โรงแรมบุษรำคัม	จังหวดัขอนแก่น	เมือ่วนัที	่15	ธนัวำคม	2558

เป็นนำยทะเบียน	ท่ำนสำมำรถรู้จักบุตรของเขำเป็นคนแรก	

รู้จักครอบครัวเขำต้ังแต่แรกเกิด	 กำรท�ำงำนของเรำเพื่อ

บริกำรให้กับ	พี่น้องประชำชน	ซึ่งมีมำตั้งแต่ดั้งเดิม	แรก	ๆ	

เรำกใ็ห้ก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเป็นคนรบัแจ้งกำรเกดิ	ออกหนงัสอื

รับรองกำรเกิด	 เพื่อเอำมำแสดงเพื่อให้ท่ำนเอำไปออก

สูติบัตร	ว่ำเด็กคนนี้เกิด	 บิดำ	มำรดำ	 เป็นใคร	 เพศหญิง									

เพศชำย	น�้ำหนักเริ่มต้นเท่ำไหร่	และต่อมำมีกำรพัฒนำให้

บริกำรระบบคอมพิวเตอร์	 มีกำรก�ำหนดเลขประจ�ำตัว

ประชำชน	13	หลัก	สิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ท่ำนไม่ว่ำเด็กหรือ

ประชำชนคนใดที่เกิดมำในโลกนี้เลข	13	หลัก	ท่ำนเป็นคน

ให้กับมือ	 เพรำะฉะนั้นท่ำนต้องภำคภูมิใจในกำรท�ำหน้ำที่

ของท่ำน	ท่ำนเป็นคนให้กับมือ	 ท่ำนจงภำคภูมิใจในกำร

ท�ำงำน	ของกรมกำรปกครอง	โดยเฉพำะงำนทะเบยีนรำษฎร	

งำนบัตรประจ�ำตัวประชำชน

	 2.	ควำมส�ำคัญของงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัว

ประชำชนงำนทะเบียนที่ผมบอกว่ำมีควำมส�ำคัญเพรำะว่ำ

เริ่มจำกเกิดจนตำย	 พอเกิดมำสักพักหนึ่งได้ระยะหน่ึง								

เขำต้องขอคัดส�ำเนำเพื่อที่จะเอำหลักฐำนไปเรียนหนังสือ	

กำรศึกษำภำคบังคับ	พออีกระยะหน่ึงก็ต้องมำขึ้นทะเบียน	

เป็นทหำรกองเกิน	 กองหนุน	 อีกสักพักหน่ึงก็มำท�ำบัตร

ประจ�ำตัวประชำชน	ที่จะต้องมำติดต่อกับท่ำนตลอดเวลำ	

	 1.	 งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชำชน

ภำรกิจหลักของ	ปค.ท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำนครับ	 วันนี้ผม

ยนิดีเป็นอย่ำงยิง่ครบั	เดินทำงจำกกรงุเทพมำพบปะพวกเรำ

ในฐำนะที่ท่ำนทั้งหลำยท�ำงำนหลักของกรมกำรปกครอง		

งำนทะเบียนรำษฎรถ้ำใครเป็นปลัดอ�ำเภอไม่ผ่ำนงำน

ทะเบยีนมำ	ผมถอืว่ำยงัไม่ครบเครือ่งเพรำะฉะนัน้คนทีเ่ป็น

ปลดัอ�ำเภอ	บำงคนบอกว่ำไม่ค่อยชอบงำนทะเบยีน	มนัเป็น

งำนหยุมหยิม	 ของผู ้หญิงเขำท�ำกันแต่ควำมจริงแล้ว										

งำนทะเบยีนรำษฎรเป็นงำนท่ีเป็นหวัใจของกรมกำรปกครอง	

เป็นงำนหลกัส�ำคัญ	เป็นงำนทีเ่ก่ียวข้องกบัชีวิตควำมเป็นอยู่

ของพี่น้องประชำชน	ตั้งแต่เกิด	จนตำย	เกิดมำเขำก็ต้องวิ่ง

มำหำท่ำนแล้ว	ท่ำนเป็นนำยทะเบียนรำษฎร	ท่ำนรู้จักเด็ก

คนนี้ตั้งแต่เกิดเลย		หนักเข้ำ	บำงคน	พ่อแม่	ขอให้ท่ำนตั้ง

ช่ือให้อีก	เหน็ไหมครบั	เขำให้ควำมส�ำคัญกบัท่ำนในฐำนะที่
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พอวันดีคืนดี	ไม่ชอบ	อยำกจะเปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนนำมสกุล

ก็ต้องมำหำท่ำน	 อยำกจะเปลี่ยนจำกเด็กชำย	 เป็นนำย						

จำกนำง	 เป็น	นำงสำว	หรือ	นำงสำวเป็นนำง	 ก็ต้องมำหำ

ท่ำนอีก	อยำกจะแต่งงำน		ก็ยังต้องมำหำท่ำนเลย	พอมีลูก

กย็งัต้องมำบอกท่ำนอีกว่ำมลีกูแล้ว	ท่ำนดูแลครอบครวัหนึง่

ตั้งแต่เกิดจนเขำมีกำรศึกษำมีครอบครัว	จนถึงวันตำย	ท่ำน

ก็ต้องรู้ว่ำเขำตำยด้วยสำเหตุอะไร	 เช่น	ตำยด้วยเป็นโรค	

หรืออุบัติเหตุ	 และท่ำนก็ต้องออกใบมรณะบัตรให้เขำไป	

เพื่อเป็นกำรสิ้นสภำพกำรเป็นบุคคล	ท่ำนเป็นคนท�ำให	้						

เขำเกิด	และท�ำให้เขำหมดสิทธิ์	 โดยมีหลักฐำนยืนยันสิทธิ

ตำมกฎหมำย	 เพรำะประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	

บอกว่ำ	สภำพบคุคลเริม่ต้นจำก	เมือ่คลอดอยู่รอดเป็นทำรก

และสิ้นสุดเมื่อตำยเพรำะตอนเกิดท่ำนก็บอกมีสูติบัตรใช้

ยนืยนักำรเป็นมนษุย์และมสีทิธติำมกฎหมำยทกุประกำร	พอ

เขำสิ้นสภำพกำรเป็นบุคคล	 คือตำย	 ก็ออกใบมรณะจ�ำกัด

เขำอีกว่ำคนคนนี้หมดสิทธิ์อะไรในโลกนี้แล้วนะ	แม้แต่

ทรัพย ์สินมรดกอะไรก็หมดสิทธ์ิ	 เพรำะมีควำมตำย														

เกิดขึ้นแล้ว	 เห็นไหมครับ	 งำนที่ท ่ำนท�ำมันเป็นงำน																		

ที่น่ำภำคภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่ง	

	 3.	หลกัในกำรท�ำงำนกำรท�ำงำนทกุอย่ำง	ไม่ว่ำจะเป็น

งำนเล็ก	 งำนน้อย	หรือว่ำงำนใหญ่	ทุกงำนมีควำมส�ำคัญ								

ผมถำมว่ำ	 ถ้ำหำกท่ำนอยู่ในส�ำนักงำนท่ำน	 ไม่มีภำรโรง								

ใครจะล้ำงห้องน�้ำ	 ท่ำนเดือดร้อนไหม	 มีแต่คนใช้นะ												

ถำมว่ำงำนภำรโรงน่ีคืองำนน่ำรังเกียจไหม	งำนเล็กๆ	 ไหม	

ทุกคนมี	หน้ำที่ของใครของมัน	หน้ำที่ของแต่ละคนส�ำคัญ																			

เท่ำเทยีมกนั	ถ้ำไม่มภีำรโรงกท็ิง้เลอะอยูใ่นห้องหลำย	ๆ 	วนั	

ท่ำนจะท�ำงำนได้ไหม	ฉะน้ัน	 งำนใครมีหน้ำที่อะไร	 ไม่ว่ำ								

งำนเลก็	งำนน้อย	งำนใหญ่	ทกุคนท�ำตำมหน้ำที	่และท�ำด้วย

ควำมสขุกบักำรงำนในหน้ำทีข่องเรำ		เรำมคีวำมรกัในหน้ำที่

กำรงำนของเรำ	สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้ท่ำนท�ำงำนแบบมีควำมสุข	

ในเบื้องต้นผมก็รู้สึกชื่นชม	และยินดีอย่ำงยิ่งที่ท่ำนมีควำม

รักในงำนทะเบียนรำษฎร	 ที่ผ่ำนมำฟังหลำยคนนะครับ							

บอกไม่อยำกอยู่งำนทะเบียน	 พอนำยอ�ำเภอให้อยู ่งำน

ทะเบียน	ทุกคนปวดหัวตัวร้อนกันหมด	แต่ท่ำนในที่นี้ไม่ใช่	

เพรำะฉะนั้นข้อมูลที่ผมฟังมำก็อำจจะผิดเพี้ยน	 เพรำะว่ำมี

คนส่วนใหญ่ยังรักในงำนทะเบียน	ที่ท่ำนได้ถูกคัดเลือกมำ

อบรมในวันน้ี	 ก็ถือว่ำท่ำนเป็นบุคคลำกรที่ทรงเกียรติ									

ทรงคุณค่ำที่กรมกำรปกครองได้เล็งเห็น	ต้องกำรพัฒนำ

คุณภำพให้ท่ำนมีควำมรู ้	 ควำมสำมำรถที่สูงขึ้น	 เพื่อไป						

ตอบสนองควำมต้องกำรและกำรให้บริกำรพี่น้องประชำชน

ในพื้นที่ ได ้รวดเร็ว	 มีประสิทธิภำพ	 เกิดประสิทธิผล											

และสร้ำงควำมศรัทธำเช่ือถือให้กับพี่น ้องประชำชน														

ว่ำมำติดต่องำนทะเบยีน		ทีส่�ำนกังำนทะเบยีนทีท่่ำนดูแลอยู่

น้ันแล้ว	จำกไปด้วยรอยยิ้ม	กลับไปด้วยควำมสุข	กลับไป

ด้วยควำมประทับใจในกำรท�ำงำนของท่ำน	

..............................

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า.....นโยบายของหลักในการท�างานของ 

นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง
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รางวัลส�านักทะเบียนดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทจ�านวนราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป

	 ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอซ�ำสงู	จังหวัดขอนแก่น	เป็นอ�ำเภอทีเ่น้นด้ำนกำรเกษตรเป็นหลกั	ซ่ึงมผีลผลติโดดเด่น	คือ	เป็นแหล่งผลติ

ผักปลอดสำรพษิส่งห้ำงสรรพสนิค้ำทีม่ช่ืีอเสยีง	กำรท�ำงำนในพืน้ทีอ่�ำเภอซ�ำสงูจะดูจำกนโยบำยของกรมกำรปกครองเป็นหลกั	และปรบั

ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่อ�ำเภอที่เป็นด้ำนเกษตรกรรมเต็มรูปแบบ

	 รปูแบบกำรให้บรกิำรของส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอซ�ำสงู	ยดึรปูแบบของกรมกำรปกครองเพือ่ให้มลีกัษณะเป็นไปในทศิทำงเดียวกนั

เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยไม่ว่ำประชำชนจะไปติดต่อที่ว่ำกำรอ�ำเภอใด	ๆ	ก็จะสำมำรถจดจ�ำและไปใช้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง	 	กำรสร้ำง	

Service	Mind	กับบุคลำกรด้ำนกำรทะเบียนนั้น	 ได้ให้ข้อคิดแก่เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรคือ	“ถ้ำเรำท�ำงำนเป็นเหมือนหุ่น	ท�ำตำมหน้ำที่						

แต่ใจไม่ให้บริกำรจริง	Service	Mind	ก็จะไม่เกิด	แต่เรำรักที่จะบริกำรแล้ว	เรำก็สำมำรถคิดที่จะปรับปรุงบริกำรเองได้	Service	Mind	

ก็จะเกิดจำกใจจริง	ๆ”	 โดยหลักส�ำคัญงำนทะเบียนเป็นงำนบริกำรท่ีต้องสัมผัสกับประชำชนจึงเป็นงำนบริกำรท่ีมีข้อเปรียบเทียบกับ

เอกชนเสมอในหลำย	ๆ 	ด้ำน			โดยเฉพำะอ�ำเภอใหญ่	ๆ 	ทีม่ปีระชำชนเยอะ	ๆ 		อำจเกดิกำรกระทบกระทัง่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีก่บัประชำชน

ได้มำก		ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอซ�ำสงูมปีระชำกรไม่เยอะมำก	ท�ำให้สำมำรถให้บรกิำรได้สอดคล้องกบั	One-Stop-Service	จบในช่องเดียว

ไม่ต้องเสียเวลำในกำรต่อคิวในบริกำรช่องอื่น	เพรำะเจ้ำหน้ำที่	1	ท่ำนสำมำรถท�ำได้ทุก	ๆ	หน้ำที่แบบเบ็ดเสร็จ

นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ

นายอ�าเภอซ�าสูง
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รางวัลส�านักทะเบียนดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทจ�านวนราษฎรตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป 

	 ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอพล	จงัหวดัขอนแก่น	เป็นส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอทำงผ่ำนเข้ำสูภ่ำคอีสำน	มปีระชำชนในพืน้ทีใ่กล้เคียงท่ีเข้ำ

มำติดต่อหน่วยงำนภำครฐัในอ�ำเภอพลจ�ำนวนมำก	ท�ำให้หน่วยงำนภำครฐัในอ�ำเภอพลต้องมกีำรจดัสร้ำงหน่วยบรกิำรร่วมภำครฐัในส�ำนกั

ทะเบียนอ�ำเภอพล	 ซ่ึงแยกให้บริกำรออกจำกสถำนที่ต้ังท่ีว่ำกำรอ�ำเภอพล	และประชำชนสำมำรถขอรับบริกำรด้ำนกำรทะเบียนได	้									

ทั้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอพล	และศูนย์บริกำรร่วมภำครัฐซ่ึงต้ังอยู่ไม่ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ�ำเภอ	หน่วยงำนภำครัฐท่ีมีภำรกิจหน้ำที่ด้ำนกำร

บริกำรของรัฐมำร่วมจัดต้ังหน่วยบริกำรในศูนย์บริกำรร่วม	 เช่น	ส�ำนักงำนประกันสังคม	สภำทนำยควำม	ที่จะมีทนำยควำมคอย																

ให้ค�ำปรกึษำด้ำนคดีควำม	เมือ่ประชำชนเดินเข้ำมำทีศู่นย์บรกิำรร่วมของส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอพล	จะมกี�ำนนั	ผู้ใหญ่บ้ำนทีเ่ป็นเวรประจ�ำ

วันเดินไปหำ	ไปทักทำยภำษำถิ่น	ยกมือไหว้สวัสดี	ให้ควำมเป็นกันเองกับประชำชนทุกคนตั้งแต่เดินเข้ำมำ	ท�ำให้ประชำชนรู้สึกคุ้นเคย	

กล้ำพดูกล้ำเปิดใจทีจ่ะแสดงควำมประสงค์ในกำรมำขอรบับรกิำรอย่ำงไม่ปิดบงัในข้อเทจ็จรงิ		กำรท�ำงำนด้ำนกำรบรกิำร	ต้องท�ำงำนเป็น

ทีม	โดยเฉพำะคุณสมบัติของหวัหน้ำฝ่ำยทะเบยีนและบตัรนอกจำกควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนระเบยีบกฎหมำยแล้ว	ต้องเป็นนกัประสำน

ที่ดีเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ	ควำมสำมัคคีร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเพื่อน�ำมำปรับปรุง	หำทำงแก้ไขปัญหำท่ีประสบเจอในแต่ละงำน		

สร้ำงองค์ควำมรูด้้ำนกำรท�ำงำนร่วมกนั		นอกจำกกำรให้บรกิำรตำมปกติแล้วกำรท�ำงำนในเชิงรกุทีต้่องติดตำมและท�ำอย่ำงต่อเนือ่งควบคู่

กันไป	 เช่น	 กำรท�ำหนังสือแจ้งเตือนเด็ก	 7	 ขวบให้ไปท�ำบัตร	 และแจ้งในกำรประชุมก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	 และสอดแทรกควำมรู้																		

ด้ำนกำรทะเบียนในกำรอบรมหรือจัดประชุมของท่ีว่ำกำรอ�ำเภอ	 เช่น	กำรอบรมประชำธิปไตย	 เป็นกำรประหยัดงบประมำณและ											

เสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม	กำรจองคิวล่วงหน้ำทำงโทรศัพท์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรจัดสรรเวลำ						

และโครงกำรเชิงรกุทีส่�ำนกัทะเบียนอ�ำเภอพลได้ร่วมกนัน�ำเสนอต่อไปคือ	โครงกำรอบรมพระภิกษ	ุเพรำะพระภิกษเุมือ่ได้บวชเรยีนแล้ว

ไม่ได้แจ้งย้ำยชื่อเข้ำทะเบียนบ้ำนของวัด	ก็ยังท�ำให้มีค�ำน�ำหน้ำเป็นนำย	(มิใช่พระ	สมณศักดิ์ยังไม่ได้เปลี่ยน)	หรือพระภิกษุที่บวชเรียน

นำนถูกย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนกลำง	อำจเกิดช่องว่ำงให้เกิดกำรทุจริตด้ำนกำรทะเบียนและบัตรได้

นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์ 

นายอ�าเภอพล
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นายชาญ  เสมสวัสดิ์

นายอ�าเภอสวี

น.ส.ภาวิณี สุขสำาราญ  
เจ้าพนักงานปกครอง 
ชำานาญการ
บุคลากรดเีด่นทางการ
ทะเบียน

 ศักยภำพของอ�ำเภอสวี	 	 เป็นอ�ำเภอที่มี						

พื้นฐำนของอ�ำเภอดีอยู่แล้ว	 ซ่ึงกำรให้บริกำรของ

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอสวีจะมีควำมใกล้ชิดกับ

ประชำชน	 เพรำะบุคลำกรของอ� ำ เภอ	 คือ													

นำงสำวภำวิณี	 สุขส�ำรำญ	หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียน								

และบัตร	จะมีควำมสนิทสนม	คุ้นเคยกับประชำชน

ในพื้นที่เป็นอย่ำงมำก		สำมำรถตรวจสอบหรือสอบถำมจำกประชำชนผู้ที่มำรอรับบริกำรได้	ดังนั้น	ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอสวีจึงมีจุดแข็ง

อยู่ที่บุคลำกร	 โดยนำยอ�ำเภอได้มีกำรพบปะพูดคุยคอยให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำหรือก�ำกับดูแลบุคลำกรด้ำนกำรทะเบียน	และนำยอ�ำเภอ		

จะวินิจฉัยสั่งกำรกรณีน่ำสงสัยเอง	 ในกำรบริหำรงำนทะเบียนจะแยกลักษณะกำรท�ำงำนออกเป็น	 2	ส่วน	ส่วนแรกคือบุคลำกร												

ภำยในส�ำนักทะเบียนที่ต้องคอยให้บริกำรทุกวันซ่ึงอ�ำเภอสวีจะมีประชำชนเข้ำมำติดต่อเป็นจ�ำนวนมำกทุกวันท�ำให้ระยะเวลำในกำร	

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนค่อนข้ำงกระช้ันชิดและต้องมีควำมละเอียดรอบคอบ	ส่วนท่ีสองคือกลไกของรัฐ	 คือ	ก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน							

ที่คอยดูแลตรวจสอบเรื่องกำรเข้ำมำอำศัยของบุคคลต่ำงท้องท่ี	 คนแปลกหน้ำ	 ซ่ึงมีควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัย	ควำมมั่นคง															

และป้องกันกำรทุจริตด้ำนกำรทะเบียนและบัตรอีกทำงหนึ่งด้วย	

	 น.ส.ภำวิณี	สุขส�ำรำญ	ได้กล่ำวว่ำ	ประชำชนมำขอรับบริกำรที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ

สวีจ�ำนวนมำกทกุวนั	เวลำพกัหรอืผ่อนคลำยอิรยิำบทแทบไม่มเีพรำะประชำชนจะเดินเข้ำมำ

หำตลอดเวลำ	ซ่ึงตนได้คอยให้บรกิำร	ช่วยเหลอื	ประสำนงำน	ให้ค�ำปรกึษำอย่ำงมเีหตุมผีล	

ด้วยน�้ำเสียงอ่อนนุ่มแสดงถึงควำมมีน�้ำใจ	รู้สึกมีควำมสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือประชำชนที่

มีทั้งคนชรำ	คนพิกำร	วัยรุ่น		เด็ก	คนยำกจน	ฯลฯ	ที่มีปัญหำแตกต่ำงกันออกไป	กำรพูดคุย

สอบถำมสร้ำงควำมคุ้นเคยจะเป็นใบเบิกทำงให้เรำท�ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง	 รวดเร็ว																		

และน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรให้บริกำร	ซึ่งตนเองจะมีข้อจ�ำกัดในกำรท�ำงำน	คือ	“งำน	ถ้ำไม่ท�ำจะไม่รู้	ต้องท�ำ	แต่ต้องท�ำงำน

ด้วยควำมระมัดระวัง”
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ประสบการณ์เฉียดตาย”

 หญิงวัยกลางคนเกิดอาการหัวใจวายและถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาล ระหว่างที่อยู่บนเตียงผ่าตัด เธอพบกับประสบการณ์เฉียดตาย ซ่ึงใน

ระหว่างนี้เธอเห็นพระเจ้า

หญิงวัยกลางคน  :   วาระสุดท้ายของฉันมาถึงแล้วใช่ไหม 

พระเจ้า            :   ยัง เธอต้องอยู่ต่อไปอีกสามสิบปี 

หลังจากฟื้นคืนสติ เธอตัดสินใจอยู่ต่อที่โรงพยาบาลต่อเพ่ือผ่าตัดดึงหน้า ท�าปากให้อิ่มเอิบ เสริมหน้าอกและอื่นๆอีกสารพัด เธอยังให้ช่างเข้ามา

เปล่ียนสีผมให้อีกด้วย เธอท�าเช่นนี้เพราะเห็นว่าในเม่ือจะต้องมีชีวิตอยู่อีก 30 ปี ต้องใช้เวลาทั้งหมดนี้อย่างมีความสุขที่สุด หลังจากเสร็จส้ิน

กระบวนการเสริมสวย เธอเดินออกจากโรงพยาบาล แต่โชคร้ายกลับถูกรถพยาบาลชนตาย เมื่อมาพบหน้าพระเจ้าอีกครั้ง 

หญิงวัยกลางคนเธอบ่นว่า  :  “ฉันได้ยินว่าพระองค์บอกเองว่าฉันต้องมีชีวิตอยู่อีก 30 ปี” 

พระเจ้าตอบว่า   :  “โทษที เราจ�าเจ้าไม่ได้!” 

Application	ออฟไลน์สุดฮิต	หรือโปรแกรมที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเล่น	บน	Google	Play

Audiobooks from Audible 

	 Application	ที่น่ำสนใจส�ำหรับคนรักกำรอ่ำนหนังสือโดยเฉพำะ	แต่พิเศษกว่ำ	application	อ่ำนหนังสือ

ทั่วไป	 เนื่องจำกตัว	 	 Audiobooks	 from	Audible	 จะมีคนอ่ำนให้ผู ้ใช้งำนฟังแทนตัวเรำที่อ ่ำนเอง																									

เพียงแค่คุณเลือกหนังสือต่ำง	ๆ	ที่ซื้อจำกใน	Google	Play	เหมำะส�ำหรับผู้ชอบอ่ำนหนังสือ	แต่ไม่สะดวกอ่ำน

ในเวลำเร่งด่วน	เช่น	ไว้ฟังตอนขับรถ	หรือรถติด	เป็นต้น
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ถาม	 นำงส้มลิ้ม	หลี่	บุคคลสัญชำติไทยยื่นค�ำร้องขอ

เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนให้กับ	นำงสำวซอดีเย๊ำะ	

หลี่	 ซ่ึงเป็นบุตรสำวที่เกิดกับสำมีชำวมำเลเซีย	

เกิดที่ประเทศมำเลเซีย	เมื่อปี	พ.ศ.2536	โดยมี

หลักฐำนกำรเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงำนของ

ประเทศมำเลเซีย	แต่ไมม่หีนงัสอืเดินทำง	ซ่ึงจำก

กำรสอบถำม	นำงส้มลิ้มฯ	 ให้กำรว่ำตนแยกทำง

กบัสำมแีละได้พำบตุรสำวกลบัมำอยูป่ระเทศไทย	

โดยไม่ได้ผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง	 กรณีนี้							

นำยทะเบียนจะเพิ่มชื่อให้ตำมค�ำร้องได้หรือไม่	

หรือจะต้องส่งตัวนำงสำวซอดีเย๊ำะฯ	 ให้ตรวจ						

คนเข้ำเมืองด�ำเนินคดีและพิสูจน์สัญชำติก่อน

ตอบ	 นำงสำวซอดีเยำ๊ะ	หลี	่เกดิป	ีพ.ศ.2536	เปน็บตุร

ของมำรดำสญัชำติไทย	บดิำเปน็คนต่ำงด้ำวถงึแม้

จะไม่ได้เกิดในประเทศไทยก็ย่อมได้สัญชำติไทย

โดยกำรเกดิตำมมำตรำ	7(1)	แหง่พระรำชบญัญัติ

สัญชำติ	พ.ศ.2508	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.2535	 โดยไม่อำจพิจำรณำเป็นอย่ำงอ่ืน

ประกอบกบักำรไมม่หีนงัสอืเดินทำงมใิช่เหตุทีจ่ะ

ท�ำให้บุคคลเสียสัญชำติไทย	นำยทะเบียนจึงไม่

จ�ำเป็นต้องให้บุคคลดังกล่ำวไปยื่นขอพิสูจน์

สัญชำติแต่อย่ำงใด	กำรขอเพิ่มชื่อในทะเบียน

บ้ำน	กรณีนี้นำยทะเบียนจะต้องแจ้งนำงส้มลิ้มฯ	

(มำรดำ)	 ให้น�ำหลักฐำนกำรเกิดของนำงสำว						

ซอดีเย๊ำะฯ	ที่ออกให้โดยหน่วยงำนของประเทศ

มำเลเซีย	 ไปแปลเป็นภำษำไทยและขอให้

กระทรวงกำรต่ำงประเทศรับรองควำมถูกต้อง

ของค�ำแปล	 แล้วน�ำมำแสดงต่อนำยทะเบียน

พร้อมหลักฐำนทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ�ำตัว

ประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของนำงส้มลิ้มฯ	

เมื่อนำยทะเบียนพิจำรณำแล้วเชื่อได้ว่ำ	นำงสำว

ซอดีเย๊ำะฯ	 เป็นบุตรของนำงส้มลิ้มฯ	 บุคคล

สัญชำติไทยนำยทะเบียนจะเพิ่มชื่อในทะเบียน

บ้ำน	 (ท.ร.14)	ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน

เป็นบุคคลประเภท	5	แล้วบันทึกกำรอนุญำตให้

เพิ่มชื่อและเลขประจ�ำตัวประชำชนไว้ด้ำนหลัง

หลักฐำนกำรเกิดฉบับแปลเป็นภำษำไทยโดย

ปฏิบัติตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วย

กำรจัดท�ำทะเบยีนรำษฎร	พ.ศ.2535	ขอ้	96	ทัง้นี	้

นำงสำวซอดีเย๊ำะ	หลี่	 สำมำรถใช้หลักฐำนกำร

เกิดฉบับแปลเป็นภำษำไทยแทนสูติบัตรได้	 โดย

อนุโลม	ตำมมำตรำ	28	แห่งพระรำชบัญญัติกำร

ทะเบียนรำษฎร	 พ.ศ.2534(พระรำชบัญญัติ

สัญชำติ	พ.ศ.2508	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.2535	มำตรำ	 7(1)	พระรำชบัญญัติกำร

ทะเบียนรำษฎร	พ.ศ.2534	มำตรำ	 28	 และ

ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำ

ทะเบียนรำษฎร	พ.ศ.2535	ข้อ	96)



15

ถาม	 กรณีเกิดภัยพิบัติตำมธรรมชำติเป็นเหตุท�ำให้มี						

ผู้เสียชีวิตและสูญเสียจ�ำนวนมำก	 โดยมีทั้งคน

ไทยและ	คนต่ำงด้ำว	จะมวิีธกีำรออกหลกัฐำนกำร

ตำยอย่ำงไร

ตอบ	 	กำรเสยีชีวิตจำกเหตุภัยธรรมชำติเปน็กำรตำยโดย

ผิดธรรมชำติ	 ต้องด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	 25	

แห่ง	 พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร	พ.ศ.

2534	โดยเมื่อ	นำยทะเบยีนรบัแจง้กำรตำยแลว้

จะต้องรอผลกำรพจิำรณำหรอืผลกำรชันสตูรจำก

พนักงำนสอบสวนก่อนจึงจะออกมรณบัตรให้ได้	

แต่กำรปฏิบัติในกำรรับแจ้งกำรตำยและกำรออก

มรณบัตรจะมีกำรด�ำเนินกำรที่แตกต่ำงกัน	ดังนี้

	 		 	 1.	ถำ้พบศพคนตำยและทรำบว่ำผู้ตำยเปน็

ใคร	นำยทะเบียนสำมำรถรับแจ้งกำรตำยและ

ออกมรณบัตรได้	โดยถ้ำคนตำยเป็นคนไทยหรือ

คนต่ำงด้ำวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	 (มีใบ

ส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำว)	 จะออกมรณบัตร	

ท.ร.4	 และถ้ำคนตำยเป็นบุคคลที่ไม่มีช่ือใน

ทะเบียนรำษฎร	 ไม่มีเลขประจ�ำตัว	 13	หลัก						

แต่มีหลักฐำนอื่นแสดงว่ำเป็นคนไทย	 ก็จะเว้น

กำรลงรำยกำรเลข	13	หลักในมรณบัตร		แต่ถ้ำ

คนตำยเป็นคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในประเทศไทย

โดยถูกต้องตำมกฎหมำย	 (มีหนังสือเดินทำง)	

หรือเป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรผ่อนผันให้อำศัย

อยูใ่นประเทศไทยเปน็กรณีพเิศษ(บคุคลประเภท	

6)	จะออกมรณบตัร	ท.ร.5	ถำ้คนตำยเปน็แรงงำน

ต่ำงด้ำวสญัชำติพมำ่	ลำวและกมัพชูำ	ทีม่เีลข	13	

หลักเป็นบุคคลประเภท	00	 จะออกมรณบัตร	

ท.ร.05	และถำ้คนตำยเปน็คนต่ำงด้ำวทีเ่ขำ้มำใน

ประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญำตฯ	 หรือเป็น

บุคคลที่ ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน	 จะออก

มรณบัตร	ท.ร.051

	 		 	 2.	ถ้ำพบคนตำยแต่ไม่ทรำบว่ำผู้ตำยเป็น

ใคร	 นำยทะเบียนจะรับแจ้งกำรตำยและออก	

หลักฐำนใบรับแจ้งกำรตำยตำมแบบ	ท.ร.4	ตอน

หน้ำ	 ให้เป็นหลักฐำน	 แต่จะไม่ออกมรณบัตร	

จนกว่ำจะทรำบว่ำผู้ตำยเป็นใคร	 จึงจะออก

มรณบัตรให้

	 		 	 3 . 	 ถ้ ำ เ ช่ือ ว่ ำมีคนตำยแต่ ไม่พบศพ												

นำยทะเบียนจะรับแจ้งกำรตำย	 และออกหลัก

ฐำนใบรับแจ้งกำรตำยตำมแบบ	ท.ร.4	ตอนหน้ำ	

ใหเ้ปน็หลกัฐำน	แต่จะไมอ่อกมรณบตัรจนกวำ่จะ

พบศพของผู้ตำย	จงึจะออกมรณบตัรให	้อยำ่งไร

ก็ดี	กรณีนี้นำยทะเบียนสำมำรถใช้เป็นหลักฐำน											

ท.ร.4	ตอนหนำ้	จ�ำหนำ่ยรำยกำรคนตำยออกจำก

ทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติได้(พระรำช

บญัญัติกำรทะเบยีนรำษฎร	พ.ศ.2534	แก้ไขเพิม่

เติม	 (ฉบับท่ี	 2)	พ.ศ.2551	มำตรำ	21	และ

มำตรำ	25	และระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำ

ด้วยกำรจดัท�ำทะเบยีนรำษฎร	พ.ศ.2535	ขอ้	61,	

62,	65,	66)




