
วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกรอง www.bora.dopa.go.th

THE ONE Call Center 1548 ปที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เดอะ วัน

วารสาร สาระทะเบียน-บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ
โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ  
ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมู 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0-2791-7115-8 
Call Center : 1548 http://bora.dopa.go.th E-mail : theone_9@windowslive.com

 ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการการขับเคล่ือนการบูรณาการขอมูลภาครัฐ นายสัญชัย เตชนิมิตวัช

ผู เช ี ่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล นายสุชาติ ธานีร ัตน ผู อำนวยการสวนบริหารและ

พัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยาย

“การจัดทำทะเบียนราษฎร” แกคณะเจาหนาที่จากกระทรวงมหาดไทย

ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมบัวแกว

สำนักบริหารการทะเบียน คลองเกา ลำลูกกา 

  นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล นายสุชาติ ธานีรัตน

ผูอำนวยการสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยายระบบขอมูลขาวสาร

เพื ่อบูรณาการฐานขอมูลแรงงานตางดาวใหครอบคลุมและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพแกคณะเจาหนาที ่

จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบัวแกว สำนักบริหารการทะเบียน

คลองเกา ลำลูกกา

๗๐



วิสัยทัศน์ สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

มุ่งมั่นบริการปวงประชา พัฒนาทะเบียนไทยสู่สากล
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 สำานักบริหารการทะเบียนได้มี โอกาสต้อนรับคณะกรรมาธิการ

การวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่สารมวลชน สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎร ระบบฐานข้อมูลประชาชน และ

แผนการดำาเนินการระบบการใชข้อ้มลูพ้ืนฐานของประชาชนผนวกรวมเขา้สูร่ะบบ

ฐานข้อมูลภาครัฐ ซึ่งสำานักบริหารการทะเบียนได้จัดวางโครงสร้างของระบบ

ฐานข้อมูลประชาชนให้มีความสัมพันธ์กับระบบบัตรประจำาตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงค์ Smart card ให้สามารถครอบคลุมทุกหน่วยงานในระบบราชการ

ผ่านเครื่องอ่านบัตร card reader  ที่สามารถเรียกข้อมูลของประชาชนผู้ถือ

บัตรประจำาตัวประชาชนได้ทันที สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

คำ�นำ�

รวมถึงการขยายความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลประชากรกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ิมเติม คือ สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาต ิและสำานักงานหลักประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิซึง่ของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตไิดม้กีารแลกเปล่ียนฐานขอ้มลูสุขภาพของสำานักงานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติด้วย 

 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำาให้สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

กระทรวงมหาดไทย ประเทศกมัพชูา รบัฟงัการบรรยายและศกึษาดูงานระบบการจดัทำาทะเบยีนราษฎรของประเทศไทย 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองประเทศให้มี

ความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

          นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

            ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

            บรรณาธิการอำานวยการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต, ประดิษฐ์ ยมานันท์, รณภพ เหลืองไพโรจน์, ชำานาญวิทย์ เตรัตน์ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร ชิดชนกนารถ

ท์ี่ปรึกษา วีนัส สีสุข, สัญชัย เตชนิมิตวัช สุพจน์ เมฆประดับ, ชวลิต ควรพันธุ์, วีระชาติ ดาริชาติ บรรณาธิการประจำาฉบับ สุพจน์ เมฆประดับ กองบรรณาธิการ อำานาจ โพธิ์สอาด, ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง,

ฝ่ายจัดทำา ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง สุรีย์ จิตต์โสภา, พรทิพย์ สงศรีอินทร์ พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 นายชำานาญวิทย์  เตรตัน์ รองอธิบดกีรมการปกครอง และ นางสาวสกัุญญา ธีระกรูณ์เลิศ  เลขาธิการ

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงการขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบยีนประวตัริาษฎรจาก

ฐานข้อมูลทะเบยีนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำาหรบัอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชน 

ระหว่าง กรมการปกครอง กบั สำานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิในวนัพฤหสับดทีี ่19 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีนายสัญชัย เตชนิมิตวัช 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมลู นายสชุาต ิธานรีตัน์ ผูอ้ำานวยการส่วนบรหิาร

และพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

ข่�วส�รก�รทะเบียน
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐาน

ข้อมลูทะเบียนกลางของกรมการปกครองและฐานข้อมูลสขุภาพของสำานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

ระหว่าง  กรมการปกครอง  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สาธารณสุขซอย 6 จังหวัดนนทบุรี โดยมี

นายสัญชัย เตชนมิติวชั ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมูล เข้าร่วมเป็นสกัขพียาน

ในพิธีลงนามดังกล่าว

ข่�วส�รก�รทะเบียน
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 นายวิเชยีร ชดิชนกนารถ ผูอ้ำานวยการสำานักบรหิารการทะเบยีน ให้การต้อนรบั นางเสาวณี สุวรรณชพี 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนท่ีสาม และคณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสารสนเทศและ

การสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการศึกษาดูงานเก่ียวกับระบบทะเบียนราษฎร ระบบฐาน

ข้อมลูประชาชน และแผนการดำาเนนิการระบบการใช้ข้อมูลพืน้ฐานของประชาชนผนวกรวมเข้าสูร่ะบบฐาน

ข้อมูลภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สำานักบริหารการทะเบียน อำาเภอ

ลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559  

 ซึง่คณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารมวลชน สภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายและกิจการงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำาเนินงานโครงการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ของรัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในการพัฒนาเทคโนโลยีของ

ประเทศ

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียนอ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

ประเด็นการพิจารณา

 ด.ช. ส มีบิดามารดาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 

XX เดือน มกราคม 2546 ดังนั้น บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักรไทย ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 (2) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2551 หรือไม่ และสูติบัตร (ท.ร.3) ของ ด.ช. ส ควรจะดำาเนินการอย่างไร

ข้อกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณา

 1. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดย

การเกิด

  (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย

  (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง

  มาตรา 7 ทว ิผูเ้กดิในราชอาณาจักรไทยโดยบดิาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยถ้าในขณะ

ที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น

  (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

  (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวหรือ

  (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

 2. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

  มาตรา 41 สรุปว่า คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการและด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

  มาตรา 47 สรุปว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรจะต้องขอรับใบสำาคัญถิ่นที่อยู่

การได้สัญชาติของบุตรบุคคลที่มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง

โดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

สำานักทะเบียนอำาเภอ ก

ได้รับคำาร้องขอสัญชาติไทยของ ด.ช. ส

ซึ่ง สำานักทะเบียนอำาเภอ ก. ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า

 1. ด.ช. ส เกิดวันที่ XX เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งบิดาและมารดา ถือบัตรชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นบุคคล 

ประเภท 6 และ ต่อมาบิดามารดาได้รับอนุญาตให้เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ XX เดือน มกราคม พ.ศ. 2546 และได้รับใบสำาคัญประจำาตัว

คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและใบสำาคัญถิ่นที่อยู่เมื่อวันที่ XX เดือน กันยายน พ.ศ. 2547

 2. ด.ช. ส ได้รับสูติบัตรเป็นแบบ ท.ร.3 เป็นบุคคลประเภท 7 (7-xxxx-xxxxx-xx-x) ซึ่งใช้สำาหรับบุคคลที่ ไม่ได้

สัญชาติไทย ซึ่งออกโดยถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้น
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 3. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

  มาตรา 30 เพือ่ความถูกต้องของการทะเบยีนราษฎรให้นายทะเบยีนมอีำานาจเรียกเจ้าบ้านหรือบคุคลใด ๆ  มา 

ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ ได้ตามความจำาเป็นและเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำานาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ใน

บ้านใด ๆ ได้ตามอำานาจหน้าที่แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน ท้ังนี้ให้กระทำาได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

ในการเข้าไปสอบถามตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจำาตัวตามแบบที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดำาเนินการแจ้งการรับแจ้งการบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำาเนินการ

จัดทำาหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดำาเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรืออำาพรางหรือโดยมี

รายการข้อความผดิจากความเป็นจรงิให้นายทะเบยีนมอีำานาจสัง่ไม่รบัแจ้ง จำาหน่ายรายการทะเบยีนเพกิถอนหลกัฐานทะเบียน

และดำาเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี

การพิจารณา

 1. เด็กที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวจะได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนได้ก็ต่อเมื่อในขณะที่

เด็กเกิด บิดามารดาต้องมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งเป็น

ไปตาม ม.7 (2) ประกอบ ม.7 ทวิ วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

 2. การได้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายและมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรของชนกลุ่มน้อยจะเป็นไปตาม

มติ ครม. ซึ่งอาศัยอำานาจตามความใน ม.17 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยขั้นตอนการดำาเนินการและการอนุญาตให้

มีถิ่นที่อยู่จะเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง ม.41 ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้กำาหนดให้ คกก.พิจารณา คนเข้าเมืองเป็นผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 3. กรณีของ ด.ช. ส ซึ่งเกิดในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ XX เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 จากบิดาและมารดาที่เป็น              

ชนกลุ่มน้อยกลุ่มชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ XX เดือน มกราคม 2546 ย่อมเป็น 

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตาม ม.7 (2) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2408 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 อย่างไรก็ดี ก่อนที่

นายทะเบยีนจะดำาเนนิกรรมวธิใีนการแก้ไขปรบัปรงุรายการสญัชาติของ ด.ช. ส จะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเทจ็จริงว่าในขณะรบั

แจ้งการเกิดนายทะเบียนทราบข้อเท็จจริงแล้วหรือไม่ว่าบิดามารดาของ ด.ช.ส. ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว 

ถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายทะเบียนไม่ทราบเรื่องดังกล่าว การรับแจ้งการเกิด ด.ช.ส. ให้เลขประจำาตัวเป็นบุคคลประเภท 

7 ย่อมเป็นการปฏิบัติที่ชอบแล้ว การดำาเนินการแก้ไข รายการสัญชาติของเด็ก ให้ใช้การเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนตาม

หนังสือสำานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว2 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 เรื่องการเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎรกรณี

บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทย แล้วหมายเหตุการแก้ไขสัญชาติและเลขประจำาตัวประชาชนในสูติบัตรและทะเบียนคนเกิด

  แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะรับแจ้งการเกิด นายทะเบียนทราบเรื่องการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรของบิดามารดา การรับแจ้งการเกิด ด.ช. ส เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ออกสูติบัตรให้ตามแบบ ท.ร.3 ย่อมเป็นการ

ไม่ถูกต้อง เป็นการออกเอกสารผดิประเภท นายทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยการยกเลกิสตูบิตัรฉบบัเดมิและเลขประจำาตวัประชาชน

เดิม แล้วออกสูติบัตรให้ใหม่ตามแบบ ท.ร.1 พร้อมบันทึกเป็นหมายเหตุไว้ในสูติบัตรด้วย ข้อความว่า “ออกให้แทนสูติบัตรฉบับ

เดิมซึ่งระบุสถานะบุคคลไม่ถูกต้อง” และลงชื่อนายทะเบียนกำากับไว้เป็นหลักฐาน
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 ขึ้นชื่อว่าโทษ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมไม่พึงปรารถนาที่จะได้รับและไม่ต้องการเข้าใกล้ แต่ก็อีกนั้นแหละ

ครับ คนที่ทำางานก็อดที่จะพลาดไม่ได้ ไม่มากก็น้อย แล้วแต่โอกาสและความตั้งใจของแต่ละคน คิดว่าคงจะไม่มี

ใครกล้ายืนยันว่า ตนไม่เคยกระทำาอะไรผิดพลาดเลย เพราะที่กล่าวเช่นนั้น ก็คือผู้ที่ไม่ได้ทำาอะไรเลย บางคนอาจ

เพียงผิดแต่ยังไม่พลาด แต่บางคนทั้งผิดและพลาดด้วย

 เมื่อเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า บุคคลที่ทำางานจริงโอกาสที่จะผิดพลาดย่อมจะมีแน่นอน แต่ทำาอย่างไรละที่

จะให้โอกาสที่ผิดพลาดนั้นมีน้อยหรือมีโดยไม่ได้ตั้งใจจะให้ผิด หรือพูดง่าย ๆ ก็คือว่า ได้ใช้ความพยายามในการ

ทำางานอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ยังพลาดจนได้ และการพลาดไปนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาทุจริตหรือคิดร้ายแต่อย่างใด สมควรที่

จะได้รับความเห็นใจหรือความปราณีลดหย่อนผ่อนโทษลงบ้างตามสมควร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

บัตรประจำาตัวประชาชนตามสำานักทะเบียนอำาเภอและท้องถิ่น ย่อมต้องเสี่ยงต่อการทำาบัตรให้กับบุคคลต่างด้าว 

ผู้ไม่มีสิทธิใช้บัตร โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นที่ต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างมาก แม้จะได้นำาเทคโนโลยีมา

ช่วยอำานวยความสะดวกในการตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคล ก็ยังพบการทุจริตสวมตัวทำาบัตรกันอยู่เนือง ๆ 

 หากท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบัตรประจำาตัวประชาชน สิ่งที่จะต้องกระทำาก็คือ

 1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและนำาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ได้ 

อย่ากระทำานอกเหนือกว่านั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร บางครั้งการกระทำาที่อ้างว่าเป็นการบริการหรืออำานวย

ความสะดวกให้กบัประชาชนมากเกนิไป ตวัเองอาจจะได้รบัทกุข์ถงึขัน้ให้ออกจากราชการกไ็ด้ และข้อสำาคญัทีจ่ะ

ต้องจดจำาไว้เป็นข้อเตือนใจคือ อย่าทุจริตทำาบัตรให้คนต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

 2. อย่าทำาบัตรให้โดยไม่ตรวจสอบรายการของผู้ขอมีบัตรในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีชื่อและมี

สัญชาติไทยถูกต้องหรือไม่ เมื่อพิจารณาชั้นต้นถูกต้องแล้ว ก็จะต้องพิจารณาต่อไปอีก คือ

  2.1 ขอทำาบัตรภายในกำาหนดเงื่อนไข ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวบุคคลว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ถูกต้องหรือไม่ การขอมีบัตรในกรณีนี้ได้แก่

ท�าอย่างไรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจ�าตัวประชาชนจึงจะไม่ถูกลงโทษ
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   2.1.1 ผูท่ี้เร่ิมขอมบีตัรครัง้แรก เม่ืออายคุรบกำาหนดคอื 7 ปีบรบิรูณ์ สำาหรบัการนบัอายนุัน้ 

กฎหมายบัตรได้กำาหนดให้นับชนวันเดือนปีเกิด กล่าวคือ ถ้าเกิดในวันเดือนปีใด ให้ไปทำาบัตรฯ ในวันชนวันเกิด

นั้น เช่น เด็กชาย ก เกิดวันที่ 5 มกราคม 2558 เด็กชาย ก จะมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ในวันที 5 มกราคม 2565 

ฉะนั้น เด็กชาย ก จะต้องไปทำาบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 และอย่าลืมว่าบุคคลนั้นต้องมีชื่อ

ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและมีสัญชาติไทยถูกต้อง การทำาบัตรในกรณีนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีหลักฐาน

ถูกต้อง การตรวจสอบกระทำาได้ง่าย หากมีกรณีสงสัยก็ให้ทำาการสอบสวนและหาผู้รับรองก็ได้ แต่อย่ากระทำาใน

ลักษณะที่รู้สึกว่าจะเป็นการถ่วงเวลาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพราะจะทำาให้ถูกร้องเรียนได้

   2.1.2 ผู้ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ เมื่อผู้ถือบัตรเดิมหมดอายุมาขอทำาบัตร

ใหม่ภายในกำาหนด 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ โดยนำาบัตรเดิมมาแสดงก็ให้เจ้าหน้าที่ทำาการตรวจสอบ

หลักฐานให้ถูกต้องเสียก่อน นั่นคือบัตรท่ีนำามาแสดงนั้น เป็นบัตรของผู้ถือจริงหรือไม่ บัตรแท้หรือบัตรปลอม

พิจารณาให้รอบคอบ ตรวจดูชื่อในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลการทำาบัตรให้ตรงกันเสร็จแล้วก็

ควรที่จะได้มีการพูดคุยซักถามกันบ้างตามสมควร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้สังเกตกิริยาท่าทางตลอดจนสำาเนียงเสียงพูด 

เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคนไทย เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นพื้นฐาน เชื่อว่าโอกาสพลาดคงจะมีน้อย

  2.2  การทำาบัตรนอกเงื่อนไข ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวบุคคลว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ถูกต้องหรือไม่ การขอกรณีนี้แยกได้เป็น

   2.2.1 กรณขีอมีบตัรเกินกำาหนดเวลา เช่น เมือ่อายคุรบ 7 ปีบรบิรูณ์ ไม่ไปขอมบีตัรภายใน

กำาหนดเวลาที่กฎหมายกำาหนด คือ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ หากเกินกำาหนดจะต้องถูก

ดำาเนินคดีตามกฎหมาย คือโทษปรับไม่เกิน 100 บาท เว้นแต่ผู้ขอมีบัตรยื่นคำาขอด้วยตนเองแล้วให้บุคคลผู้ที่ยื่น

คำาขอแทนไม่ต้องรับโทษ โดยการทำาบัตรกรณีนี้ให้ตรวจสอบสูติบัตร หากไม่มีให้เรียกเอกสารอื่นที่ทางราชการ

ออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สำาเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น หากไม่มีเอกสารมาแสดง

ให้สอบสวนบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นคำาขอมีบัตรแทน หรือสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ ข้อสำาคัญ อย่าลืม

ตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าทำาบัตรให้ไม่ผิดคน ส่วนกรณีขอ

มบัีตรของบคุคลผูรั้บการเพ่ิมชือ่ในทะเบยีนบ้าน การแจ้งเกดิเกินกำาหนดหรอืตกสำารวจกม็แีนวทางปฏบิติัคล้าย ๆ  กนั

กบักรณีขอมบีตัรเกนิกำาหนดเวลา คอื ต้องพสิจูน์บุคคลว่าเป็นบุคคลเดยีวกนักบัรายการในฐานข้อมูลการทะเบยีน

ราษฎรหรือไม่ หากได้ดำาเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย ก็เชื่อว่าโอกาสผิดพลาดคงจะน้อยเช่นกัน

ฉบับหน้ามาต่อกัน กรณีบัตรเดิมหายหรือถูกทำาลายครับ....
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ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 ประชาชนท่านใดมีประกันสังคมสามารถดาวน์โหลด  application  MY SSO ที่ท่านสามารถดูสิทธิ

ได้ว่าเราใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใด เงินเก็บสะสมมีเท่าไหร่แล้วทำาให้ท่านสะดวกและสามารถติดตามสวัสดิการ                

ด้านประกันสังคมได้ตลอดเวลา

 MY SSO แอพพลเิคชัน่สำาหรบัระบบ iOS และ Android เปน็แอพพลเิคชัน่จากผลงานของ CAT Telecom 

Public Co., Ltd. หรือ กสท ของประเทศไทยนั้นเอง เป็นแอพพลิเคชั่นสำาหรับผู้ประกันตนกับทางประกันสังคม        

ที่สามารถใช้เลขประจำาตัวประชาชนเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะประกันสังคมของเราได้ในทันที

                                                                               ขอขอบคุณที่มา : www.appdisqus.com

 เรื่องของคุณลุงทำางานอยู่ กทม.ใกล้จะเกษียณอายุแล้ว วันหนึ่งก็มารอรถเมล์จะกลับบ้าน รออยู่คันแล้วคันเล่า

รถก็เต็มทุกคัน  แกรออยู่ตั้งนาน เวลาก็คำ่าลง ก็มีอยู่คันหนึ่ง ทำาท่าว่าจะจอดรับ แต่ก็ไม่จอด  แต่ลุงแกก็นึกว่าจะจอดก็ค่อย ๆ 

วิ่งไล่ตาม แกวิ่งไล่ตามไปเร่ือย ๆ เผลอไปสักพักใหญ่  เฮ้ย...  ถึงบ้านแล้วนี่หว่า แกดีใจ  เออดี....ไม่ต้องเสียค่ารถเมล์

สามบาท แกดีใจใหญ่เลย กลับบ้านไปเล่าให้เมียฟัง

ลุง : นี่เธอจ๋า วันนี้พี่วิ่งไล่ตามรถเมล์มานะ ถึงบ้านพอดี ตังค์ก็ไม่ต้องเสียตั้งสามบาทล่ะ

เมีย : พอได้ยินแทนที่จะดีใจไปด้วยกลับด่าส่ง ...ไอ้แก่จะตายแล้วยังโง่อีก

ลุง : อ้าว มาด่าชั้นทำาไมล่ะ

เมีย : นี่ถ้าแกวิ่งตามแท็กซี่ แกรู้มั้ย ประหยัดได้อีกตั้งเท่าไหร่

The One สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 งานทะเบียนเป็นงานบริการควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคง  สำานักทะเบียนอำาเภอพลับพลาไชย ได้มุ่งเน้น

การให้บริการแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาและรักษาสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน  และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ให้เดก็ 7 ขวบมาทำาบตัรประจำาตวัประชาชนครบทกุคน การอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนทกุคนทีม่าติดต่อ รวม

ถึงการรักษามาตรฐานการให้บริการงานทะเบียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและการป้องกัน

การทุจริตด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชน 

 สำานกัทะเบยีนอำาเภอพลบัพลาไชยให้ความสำาคญัในการปรับภมูทิศัน์ภายในห้องสำานกัทะเบยีนอำาเภอควรมี

ลักษณะเหมือนกันทุกแห่ง เมื่อประชาชนไปติดต่อ ณ สำานักทะเบียนอำาเภอใดก็สามารถจดจำา แยกแยะออกด้วยตัว

เองว่า ช่องไหน ทำาอะไร เหมือนธนาคารที่ประชาชนสามารถแยกได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นสำานักทะเบียนที่อยู่ในพื้นที่

ชมุชนหรอืพืน้ทีช่นบทกส็ามารถปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง และเพือ่เป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของสำานกัทะเบยีนอำาเภอ

อีกทางหนึ่งด้วย 

นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส

นายอ�าเภอพลับพลาไชย

The One สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 ลกัษณะพืน้ทีโ่ดยท่ัวไปของอำาเภอไพรบงึประชากรส่วนใหญ่ทำาอาชพีด้านเกษตรกรรม การให้บรกิารด้านงาน
ทะเบียนจะมีบุคลากรด้านงานทะเบียนที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญคอยให้บริการแก่ประชาชนทุกคน
สำานักทะเบียนอำาเภอไพรบึงได้พัฒนางานทั้งด้านเทคนิคและวิธีการให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยลำาดับ ซึ่งล่าสุด
สำานกัทะเบียนอำาเภอไพรบงึได้จดัหน่วยบรกิารเคลือ่นทีใ่นการบรกิารพเิศษทำาบตัรประจำาตวัประชาชนถงึเรอืนชาน
สำาหรับผู้พิการเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และเป็นการให้บริการที่เหมาะกับความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่ภาคอีสานที่บุตรหลานส่วนใหญ่ไปทำางานกรุงเทพฯ คนพิการนั้นเมื่อมาติดต่อกับหน่วยงานรัฐก็ยากลำาบาก 
บางคนไม่สามารถมาติดต่อได้ทำาให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ จากรัฐ นอกจากนี้สำานักทะเบียนอำาเภอยังได้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร กลุ่มบุคคลอายุ 100 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลผู้มีชื่อซำ้าซ้อน

นายสุพร  ไชยบุรณากร

นายอ�าเภอไพรบึง

The One สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

 อำาเภอคเูมอืงมปีระชากร 60,000 กว่าคน ในด้านการพฒันาอำาเภอต้องมุง่เน้นด้านคณุภาพชวีติขัน้พืน้ฐานที่

ดีให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ การสร้างงานและการพึ่งพาตนเองตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง  สำาหรับด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ จากการเป็นประชาชนคนไทยและการให้

บรกิารของรฐันัน้ได้ดำาเนนิการไปด้วยความเรยีบร้อย ในลกัษณะป้องกนัและปราบปรามการทจุรติทางทะเบยีนและ

บัตรประจำาตัวประชาชน เพ่ือไม่มีเร่ืองร้องเรียนหรือการทุจริตเกิดขึ้น  สำารวจตรวจสอบและจำาหน่ายรายการทาง

ทะเบยีนราษฎรให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย  การทีม่พีืน้ทีแ่นวเขตชายแดนทำาให้ต้องระมดัระวงัเป็นกรณี

พิเศษ  และต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร ขบวนการผิดกฎหมาย หรือเทคนิควิธีการทำางานในรูปแบบใหม่อยู่

ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกด้าน

นางสาวเมตตา สินยบุตร

นายอ�าเภอคูเมือง

The One สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

ถาม การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลตามความเชื่อทาง

โหราศาสตร์จำานวนมาก เมื่อทักท้วงให้ทบทวนก็ยัง

ยนืยนัจะเปล่ียนและใชต้วัอกัษรท่ีเขยีนอา่นยาก ดดัแปลง

ตัวอักษรผิดหลักภาษาไทย โดยอ้างว่าเป็นภาษาบาลี 

สันสกฤต ที่ไม่ปรากฏในหนังสือพจนานุกรม มีแนวทาง

ปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร

ตอบ ตาม พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 (รวมฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ม.6 และ ม.8 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์        

เก่ียวกับการต้ังชื่อตัว ช่ือรองและช่ือสกุล ว่าต้องไม่มีคำา

หรือความหมายหยาบคาย 

 โดยเจ้ าหน้ า ท่ีผู้ ปฎิบัติ ของสำ านักทะเบียน

ได้ถือปฏิบัติโดยยึดถือคำาแปลจากพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑติยสถานเป็นหลักในการพจิารณาวา่คำาใดมคีวาม

หมายหรือไม่และนำามาประกอบกัน แล้วมีความหมาย

เหมาะสมหรอืไม่ หากคำาใดไมม่คีำาแปลในพจนานกุรมฉบบั

ราชบัณฑิตยสถานหรือไม่ทราบความหมาย ก็ไม่อนุมัติใน

การตั้งชื่อตัว ชื่อรองและชื่อสกุล

ถาม เดมิบตุรใชช้ือ่สกลุบดิา หากมารดาจะขอเปลีย่น

ใหใ้ชช้ือ่สกลุของมารดา ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบิดา

หรอืไม่ (ทัง้ในกรณีทีจ่ดทะเบยีนสมรสและไมจ่ดทะเบียน

สมรส และกรณีจดทะเบียนหย่าแล้ว)

ตอบ - กรณีที่จดทะเบียนสมรส

 บุตรเป็นผู้เยาว์ หากมารดาจะขอเปลี่ยนให้ใช้ช่ือ

สกุลของมารดา ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา โดยให้

นายทะเบียนท้องที่เรียกบิดามารดาสอบปากคำาต่อหน้า

นายทะเบียนท้องที่ แล้วบันทึกปากคำาให้ปรากฏความ

ยนิยอมของบิดาพรอ้มเหตผุลของมารดาทีร่อ้งขอประกอบ

 บตุรบรรลนุติภิาวะ บุตรมีสิทธิใช้ช่ือสกลุมารดาได ้

และเปน็สทิธขิองบตุรทีจ่ะดำาเนนิการได้ด้วยตนเอง เพราะ

บตุรมสีทิธใิชช้ือ่สกลุของมารดา ตามนัยประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ม.1561 (วรรค 2) 

 - กรณีไม่จดทะเบียนสมรส ตามนัยประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.1546 มารดาสามารถใช้

อำานาจปกครองทำาการแทนบตุรเพือ่ขอแก้ชือ่สกลุของบดิา

ไปใช้ชื่อสกุลของมารดาได้โดยไม่ต้องให้บิดายินยอมแต่

อย่างใด

 บตุรบรรลนิุตภิาวะ บุตรมสีทิธิใชช้ือ่สกุลมารดาได ้

และเปน็สทิธขิองบตุรทีจ่ะดำาเนินการไดด้ว้ยตนเอง เพราะ

บตุรมสีทิธใิชช้ือ่สกลุของมารดา ตามนัยประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์   ม.1561 (วรรค 2) 

 - กรณีจดทะเบียนหย่า 

 บุตรเป็นผู้เยาว์ ให้นายทะเบียนท้องท่ีตรวจสอบ

และสอบปากคำาว่ามารดามีอำานาจปกครองบุตรแต่เพียง      

ผู้เดียวหรือไม่ หากมารดามีอำานาจปกครองบุตรแต่เพียง      

ผู้เดียว มารดาสามารถใช้อำานาจปกครองทำาการแทนบุตร

เพื่อขอแก้ชื่อสกุลของบิดาไปใช้ชื่อสกุลของมารดาได้ หาก

มีอำานาจปกครองบุตรทั้งบิดาและมารดา ในการขอแก้ 

ชื่อสกุลของบิดาไปใช้ชื่อสกุลของมารดาก็ต้องได้รับความ

ยนิยอมจากบดิาดว้ย หากเปน็กรณทีีไ่มส่ามารถตดิตอ่บดิาได ้

ให้สอบปากคำามารดาถึงความจำาเป็นที่ร้องขอพร้อมทั้ง

แสดงหลกัฐานเอกสาร หรอืบนัทกึปากคำาใหป้รากฏเหตผุล

ที่อีกฝ่ายไม่สามารถไปให้ปากคำาต่อนายทะเบียนท้องที่ไว้

ประกอบการพิจารณาอนุมัติแก้ชื่อสกุลของบิดาไปใช้

ชื่อสกุลของมารดา ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ม.1566 (วรรค 2)
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2559

ถาม การจดทะเบียนรับรองบุตร เด็กต้องมีอายุกี่ปีจึง

จดทะเบยีนรบัรองบุตรได้ และนอกจากนัน้จะใช้หลกัฐาน

อะไรจึงจดทะเบียนรับรองบุตรได้

ตอบ บิดาจะจดทะเบยีนเดก็เปน็บตุรชอบด้วยกฎหมาย

ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก ตาม

นัย ป.พ.พ.มาตรา 1545 โดยที่ไม่ได้ระบุอายุของเด็กเอา

ไว้ ซึ่งนายทะเบียนจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของ

เด็กในการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันระหว่างนาย

ทะเบยีนกบัเดก็ และเด็กนัน้ควรรูผิ้ดรูช้อบตามปกตสิามญั 

หากเป็นกรณีดังกล่าวเด็กก็สามารถให้ความยินยอมได้ ซึ่ง

ขึน้อยูกั่บข้อเทจ็จรงิของเดก็แตล่ะราย โดยไมต้่องคำานึงวา่

เดก็จะมอีายเุทา่ใด ตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0302/4227 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2536 

 หากเป็นกรณเีดก็เปน็ผู้เยาว์ไรเ้ดยีงสา ทำาให้ไมอ่าจ

ให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง การจดทะเบียนรับเด็กเป็น

บุตรในกรณีเช่นนี้ต้องมีคำาพิพากษาของศาลเสียก่อนตาม

มาตรา 1548 วรรค 3 (ความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา นส. นร.0601/838 ลว. 30 มิ.ย.2535)

ถาม เมือ่คู่สมรสฝา่ยชายและฝ่ายหญิงมาจดทะเบยีน

สมรสเมื่อมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบิดามารดา                 

ให้ความยินยอม หากไม่สามารถนำาบิดาหรือมารดามา

ให้ความยินยอมได้คนใดคนหนึ่งจะมีวิธีการปฏิบัติ

อย่างไร

ตอบ ใหม้ารดาหรอืบดิาใหค้วามยนิยอมแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ตามนัย ป.พ.พ.มาตรา 1436(2) บิดาหรือมารดา ในกรณี

ทีม่ารดาหรอืบิดาตาย หรอืถกูถอนอำานาจปกครองหรอืไม่อยู่

ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดย

พฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือ

บิดาได้
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THE ONE Call Center 1548 ปที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เดอะ วัน

วารสาร สาระทะเบียน-บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ
โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ  
ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมู 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0-2791-7115-8 
Call Center : 1548 http://bora.dopa.go.th E-mail : theone_9@windowslive.com

 ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการการขับเคล่ือนการบูรณาการขอมูลภาครัฐ นายสัญชัย เตชนิมิตวัช

ผู เช ี ่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล นายสุชาติ ธานีร ัตน ผู อำนวยการสวนบริหารและ

พัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยาย

“การจัดทำทะเบียนราษฎร” แกคณะเจาหนาที่จากกระทรวงมหาดไทย

ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมบัวแกว

สำนักบริหารการทะเบียน คลองเกา ลำลูกกา 

  นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล นายสุชาติ ธานีรัตน

ผูอำนวยการสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยายระบบขอมูลขาวสาร

เพื ่อบูรณาการฐานขอมูลแรงงานตางดาวใหครอบคลุมและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพแกคณะเจาหนาที ่

จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบัวแกว สำนักบริหารการทะเบียน

คลองเกา ลำลูกกา

๗๐


