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THE ONE Call Center 1548 ปที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

เดอะ วัน

 วัฒนธรรมทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีเปนวิถีชีวิตที่อยูคูคนไทย

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ ดังนั้นวันสำคัญทางศาสนา

จึงมีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยตรงวันอาสาฬหบูชา หมายถึง

การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน ๘ เปนวันที่พระพุทธเจาทรงประกาศ

พระศาสนาเปนครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนา คือ “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร”

ซึ่งหมายถึง พระสูตรวาดวยการยังธรรมจักรใหเปนไปนั่น คือ ธรรมะของพระพุทธองค

เหมือนวงลอธรรมที่ไดเริ่มเคลื่อนแลวจากจุดเริ่มตนในวันนี้เปนผลใหเกิดมี

พระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือไดวาเปนวันแรกที่มี พระพุทธ

พระธรรม และพระสงฆ

 "เขาพรรษา" แปลวา "พักฝน" หมายถึง

พระภิกษุสงฆตองอยูประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวาง

ฤดูฝนแมการ เขาพรรษา จะเปนเรื่องของภิกษุ

แตพุทธศาสนิกชนก็ถือเปนโอกาสดีที่จะไดทำบุญ

รักษาศีลและชำระจิตใจใหผองใสกอนวันเขาพรรษา

ชาวบานก็จะไปชวยพระทำความสะอาดเสนาสนะ

ซอมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเขาพรรษา

ก็จะไปรวมทำบุญตักบาตรฟงเทศน ฟงธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันท่ีวัดบางคนอาจต้ังใจงดเวนอบายมุขตาง ๆเปนกรณีพิเศษ เชน

งดเสพสุรางดฆาสัตว เปนตน อนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทใหบุตรหลานของตนโดยถือกันวาการเขาบวชเรียนและอยูจำพรรษา

ในระหวางนี้จะไดรับอานิสงสอยางสูง

พระสงฆกราบพระพุทธรูปในอุโบสถวัดคุงตะเภา เนื่องในวันลงปาฏิโมกขตามพระวินัย

เมื่อถึงวันเขาพรรษา พระสงฆในวัดจะรวมตัวกันอธิษฐานจำพรรษาภายในวิหารหรืออุโบสถของวัด

ถายที่: วัดคุงตะเภา หมูบานคุงตะเภา ตำบลคุงตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร

เปนครั้งแรกแกปญจวัคคียและเปนวันที่บังเกิดมีพระสงฆครบ

เปนองคพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก

วันอาสาฬหบูชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันเขาพรรษา
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8

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



วิสัยทัศน์ สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

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

ฉบับเดือน กรกฎ�คม 2559

 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเร่ือง แนวทางการด�าเนินการบูรณาการฐานข้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 4 แนวทางที่กระทรวงมหาดไทย

น�าเสนอ คือ 1) ให้ส�านักทะเบียนกลางเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

ประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และท�าหน้าที่

เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามท่ีส่วนราชการร้องขอ 2) ให้ส่วนราชการจัดท�า

ฐานข้อมูลของตนเองตามอ�านาจหน้าที ่โดยใช้เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนี

ในการจดัเกบ็ข้อมลูและมหีน้าท่ีปรับปรุงฐานข้อมลูให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจบุนั 3) ให้

ส่วนราชการที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับส�านักทะเบียนกลาง จัดท�าระบบให้บริการ

ตรวจสอบข้อมลู (Service) เพือ่รองรับการอ่านข้อมลูประชาชน (Read Only) จากระบบ

คำ�นำ�

คอมพิวเตอร์ของส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 4) ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุง

ระบบการบริการประชาชน เพื่อรองรับการใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงระบบ

คอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบ

ฐานข้อมลูประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ  ผ่านระบบคอมพวิเตอร์ ของส�านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้ส�าเนาเอกสาร

 จากหลักการ 4 แนวทางนี้ ท�าให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการด�าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในระยะแรกของการด�าเนินการ

ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างเป็นรูปธรรมและไปถึงเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อราชการแทนการ

ขอส�าเนาเอกสารจากประชาชนต่อไป

          นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

            ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

            บรรณาธิการอ�านวยการ

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 อ�านาจ โพธิ์สอาด, ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง,ฝ่ายจัดทำา ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง สุรีย์ จิตต์โสภา, พรทิพย์ สงศรีอินทร์

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน กรกฎ�คม 2559

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 6/2559

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ คลองเก้า ปทุมธานี

 นายวิเชยีร ชดิชนกนารถ ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารการทะเบยีน ให้สมัภาษณ์รายงานพเิศษ “ไทย พร้อมเพย์”

ในประเด็น “บัตรประชาชนรุ่นใหม่ Any ID”ที่จะออกมาในอนาคตเพื่อรองรับระบบพร้อมเพย์ แก่สถานีโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน คลองเก้า ล�าลูกกา ปทุมธานี

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

ฉบับเดือน กรกฎ�คม 2559

ข่�วส�รก�รทะเบียน

โดย...นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนต่าง ๆ ได้คิดน�าเอาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้ามาสวมเข้ากับงานเดิม แล้วก็เพ่ิมเติม ปรับปรุง และจัดระบบให้ดีขึ้นที่ผิดพลาดก็แก้ไข ที่ตกหล่น

กท็�าให้ถกูต้อง และในการจดัเก็บข้อมลูการทะเบยีนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบด้วยการจัดท�า “โครงการจัดท�าเลขประจ�าตวั

ประชาชน” 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2525 จุดเริ่มต้นด้านการพัฒนาระบบงานทะเบียน และบัตรประจ�าตัวประชาชนของ

ประเทศไทย ซึ่งวันดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด�าเนินโครงการจัดท�าเลขประจ�าตัวประชาชน โดยมีหลักการ

จดัตัง้คลงัข้อมลูเกีย่วกับงานทะเบียนทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกรมการปกครอง ซึง่เรยีกว่า “ฐานข้อมลูทะเบียนกลาง” 

(Central Registration Database) ท่ีส�านักทะเบียนกลางได้ท�าการคัดลอกทะเบียนบ้านฉบับปี พ.ศ. 2515 เมื่อปี

พ.ศ. 2526 และเริ่มด�าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจัดสร้างฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรจนครบบ้าน

ทุกหลังที่มีอยู่ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 พร้อมทั้งจัดตั้งระบบมาตรฐานกลางในการให้เลขประจ�าตัวประชาชน

ทั่วประเทศ คือ เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ที่เกิดขึ้นจากสูตรที่ผ่านการค�านวณมาแล้วว่า สามารถใช้เลข 13 หลัก

ไปได้นานถงึ 250 ปี โดยไม่ต้องน�าเลขเดมิมาใช้ซ�า้ ยิง่ไปกว่านัน้เลข 13 หลักยงัเป็นเลขมาตรฐานระดับโลก ซ่ึงเมือ่น�ามา

ใช้จะท�าให้สามารถผนวกงานทะเบียนของประเทศทกุประเภทเป็นหนึง่เดียวได้ด้วยเลขมาตรฐานเดียว นัน่หมายความว่า

เลข 13 หลักเลขเดียว สามารถใช้ได้กับงานทะเบียนทุกประเภท ซ่ึงเลขแต่ละหลักมีความหมายเฉพาะของตัวเอง 

ประชาชนแต่ละคนจะมีเลขประจ�าตัวประชาชนเพียงเลขเดียวต้ังแต่เกิดจนตายเพ่ือใช้ส�าหรับการอ้างอิงและพิสูจน์

ตัวบุคคล ใช้ก�ากับข้อมูลและจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบทั้งใช้ในการติดต่อกับทางราชการและทางธุรกิจต่าง ๆ 

จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการทะเบียนไทย

 เมือ่สงัคมไทยก�าลงัก้าวไปสูย่คุใหม่ทีม่กีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้อย่างกว้างขวาง ส�านกัทะเบยีนกลางจงึได้ด�าเนนิการ

พัฒนางานอย่างต่อเนื่องจากการใช้เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ในการสร้างฐานข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ฐานข้อมูลชื่อบุคคล ฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วยทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา

รวมกันเป็น “ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง” พร้อมเปิดให้บริการประชาชน ณ ส�านักทะเบียนกลาง เกี่ยวกับการตรวจสอบ

คัดและรับรองรายการทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลทะเบียนกลางที่พัฒนาขึ้นมาตามล�าดับ

จนสามารถน�าไปใช้งานและท�าการพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

มากมายจนสามารถเสนอตัวโครงการและตัวผู้คิดเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศ “THE COMPUTER WORLD 

SMITHSONIAN AWARDS 1990” สาขาการใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐซ่ึงไม่ได้หวังผลก�าไร ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ก�รจัดก�รข้อมูลทะเบียนกล�งของประเทศไทย

(Linkage Center)
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 ในปี พ.ศ. 2546 ผ่านมา 20 ปีในการวางรากฐานงานทะเบียนและบัตร ทุกอย่างถูกพัฒนาอย่างมั่นคงและก้าวเข้าสู่

One Stop Service เต็มรูปแบบ อันเป็นนโยบายระดับชาติ โครงสร้างระบบงานทะเบียนแบบออนไลน์ทั่วประเทศ 

รวมถึงนโยบายของรัฐ จนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 “ให้เดินหน้าบัตรประชาชน Smart Card 

ควบคู่ไปกับงานขยายออนไลน์ทะเบียนราษฎรทัว่ประเทศ”ผลจากการด�าเนนิงานโครงการท�าให้ระบบบรกิารประชาชน

ทางด้านทะเบยีนราษฎรของส�านกัทะเบียนทกุแห่งทัว่ประเทศเป็นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หมด  ระบบบริการประชาชน

ทางด้านบตัรประจ�าตวัประชาชนเป็นแบบอเิลก็ทรอนกิส์สามารถผลติบตัรได้ภายในเวลา 15 นาท ีและสามารถให้บรกิาร

แก่ประชาชนทุกคนที่ไปขอรับบริการมิได้จ�ากัดเฉพาะแต่บุคคลที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในส�านักทะเบียนแห่งนั้นเท่านั้น และได้

มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบูรณาการและปฏริูประบบการทะเบยีนแห่งชาต ิมนีายกรัฐมนตรเีป็นประธาน เพือ่ประสาน

ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้เชื่อมร้อยข้อมูลกันในงานด้านบริการประชาชน

 ฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง จะถกูตดิตัง้อยูใ่นระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายของส�านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง 2 แห่ง 

คือ วังไชยาและส�านักบริหารการทะเบียน คลองเก้า อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความสามารถประมวลผลร่วมกับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 แห่ง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด 76 แห่ง

และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส�านักทะเบียนอ�าเภอท่ัวประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในเครื่องแม่ข่าย 

จะประกอบด้วยฐานข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ�าตัว

ประชาชน ฐานข้อมูลประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการฐานข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า ฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว 

ฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน ฐานข้อมูลชื่อสกุล ฐานข้อมูลสถิติ ฐานข้อมูลการเลือกตั้ง ฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

ฐานข้อมูลใช้งานระบบ ฯ โดยฐานข้อมูลท้ังหมดจะถูกประมวลผลด้วยระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Relational 

Database Management System : RDBMS) ที่ชื่อ Informix สิ่งหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องให้ความส�าคัญต่อระบบข้อมูล 

คือ การป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบ เช่น การลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบเกิดการผิดพลาด เหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

และการเข้าใช้ฐานข้อมูลในลักษณะ Multi User คือสามารถที่จะมีผู้ใช้ท�างานพร้อม ๆ กันได้หลายคน ซึ่งการที่ผู้ใช้แต่ละคน

เข้าใช้งานในระบบได้จะต้องผ่านข้ันตอนการ Login เพื่อก�าหนดสิทธิในการท�างานและมิให้ผู้ใช้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ยกเว้นผู้ที่เป็นเจ้าของ (Owner) อนุญาตก่อน

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า.....

ข่�วส�รก�รทะเบียน
สำนักทะเบียนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ 

(Population Information Linkage Center) และทำหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) 
         ตามท่ีส่วนราชการร้องขอ

1

การใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)
โดยการอ่านจากหน่วยความจำ (IC Chip)

การใช้ประโยชน์จากบัตรฯ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
โดยไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรฯ

การปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์
รองรับการอ่านบัตรฯ

จัดหาเคร่ืองอ่านบัตร

เอกสารรับรองรายการบุคคล
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 การแก้ไขดูแล ให้บรกิารและช่วยเหลอืพีน้่องประชาชนเป็น “หน้าที”่ การรบัฟังสภาพปัญหาในทกุ ๆ  ด้านจะเป็นข้อคิดใน

การพฒันาปรบัปรงุวธิกีารท�างานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถกูจดุ และงานการให้บรกิารด้านการทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชน

เป็นงานหลักของส�านักทะเบียนอ�าเภอตะโหมด เราจึงต้องมีแนวทาง เพื่อเป็นหลักในการท�างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ

รูห้น้าที ่(ไม่ปฏิเสธปัญหา) หมัน่ศกึษาหาความรู ้ปฏบัิติหน้าทีอ่ย่างถกูต้องและรวดเรว็ สอดคล้องไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจในพืน้ที่ 

เพราะพืน้ทีอ่�าเภอตะโหมดเป็นศนูย์กลางทางด้านการค้า (แม่ขรี) ธรุกจิการพาณชิย์ การลงทุนและการขนส่งทางตอนใต้ของจงัหวดั

พทัลุง การท่ีมหีน่วยงานภาคเอกชนในพืน้ทีท่�าให้ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอต้องปรับเปลีย่นวธิกีาร รูปลกัษณ์ วธิคีดิและนวตักรรมใหม่ ๆ  

ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะจุดแข็งของกรมการปกครอง คือ ฐานข้อมูลทะเบียนกลางที่สามารถตรวจสอบพิสูจน์

ตวับคุคลท่ีท�าให้ประชาชนเชือ่มัน่ เพราะสภาพพืน้ทีข่องภาคใต้ประชาชนเชือ่มัน่ในระบบราชการ หากเกดิการทจุริตไม่ว่ากรณใีด ๆ  

จะท�าให้ความเชื่อมั่นลดลงทันที

 นายโกวิทย์ ทับธนา ปลัดอ�าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร บุคลากรดีเด่น

ด้านการทะเบยีน กล่าวว่า บคุลากรของส�านกัทะเบยีนอ�าเภอตะโหมดดีเด่นทกุคน เพยีงแต่

ผมเป็น Center เท่านั้น เพราะนอกจากผมจะท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรแล้ว

ยังรับผิดชอบงานศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอตะโหมดด้วย ซึ่งท่านนายอ�าเภอให้อ�านาจเต็มที่ใน

งานทะเบียน ถ้ามีอุปสรรคให้มาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และการท�างานร่วมกันกับพี่ ๆ น้อง ๆ ในห้องทะเบียน เป็นทีมแบบ

ร่วมใจท�างาน คอยให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันดีมาก ท�าให้การท�างานราบลื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผมภูมิใจในทีมงานของ

ส�านักทะเบียนอ�าเภอตะโหมดมากครับ

นายทศพล สวัสดิสุข
นายอ�าเภอตะโหมด
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ก้าวทันเทคโนโลยีด้วย Application น่าสนใจ

 LDD Soil Guide เป็นแอปพลเิคชัน่ทีพ่ฒันาขึน้มาเพือ่ให้เกษตรกรหรือบคุคลทีส่นใจทัว่ไปสามารถทราบลกัษณะ

ข้อมลู ลกัษณะคณุสมบติัของดนิตลอดจนการจดัการดนิเพือ่การปลกูพชืตามความเหมาะสมของดนิในการปลกูพชื ค�าแนะน�า

ปุ๋ยส�าหรับกลุ่มชุดดิน ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ต้องการ

 - เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ต�าแหน่ง

ทีเ่ลอืก พร้อมทัง้แสดงข้อมลูกลุม่ชดุดนิ ลกัษณะเด่นของกลุ่มชดุดินนัน้ ๆ  คณุสมบติัดินความอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาติ 

ปริมาณน�้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC) 

 - แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช

 - แสดงข้อมลูความเหมาะสมของดนิในการปลกูพชื โดยระบบจะแสดงสญัลกัษณ์เขียว (เหมาะสมมาก) เหลอืง 

(ไม่ค่อยเหมาะสม) และสีแดง (ไม่เหมาะสม) เม่ือคลิกเลือกพืชที่ต้องการ จะแสดงแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต

ค�าแนะน�าปุ๋ยส�าหรับกลุ่มชุดดิน ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน ค�าแนะน�าปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

 - กดทีปุ่ม่แสดงตำาแหน่งปัจจบุนั (ปุม่สแีดง) บน Smart Device เพือ่แสดงต�าแหน่งของผู้ใช้งานปัจจบุนับนแผนที่ 

และสามารถกดปุ่ม แว่นขยายด้านขวาของหน้าจอ เพื่อท�าการค้นหา (Search) ต�าแหน่งที่ต้องการได้

 - เกษตรกร ประชาชน ภาครฐัและเอกชน สามารถค้นหาข้อมลูสารสนเทศดนิและข้อมลูการใช้ปุย๋ ได้ด้วยตนเอง

ผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา

 ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้ค�าค้นหา “LDD Soil Guide” หรือ “กรมพัฒนาที่ดิน”

ตดิตัง้แอปพลเิคช่ัน (Install) “LDD Soil Guide” ลงเครือ่งสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทนัท ีหรอืสแกนผ่าน QR Code

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมที่ดิน...

วิธีการใช้งานโปรแกรม



(ต่อจากฉบับบที่แล้ว...)
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 หลังจากฉบับที่แล้วเราได้พูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนในกรณีขอท�าบัตรภายใน

ก�าหนดเง่ือนไข และการท�าบัตรนอกเงื่อนไข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวบุคคลว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่

ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกัน ในหัวข้อที่ต่อจากฉบับเดิม ดังนี้ครับ

  2.2 การท�าบตัรนอกเง่ือนไข ซึง่จะต้องเกีย่วข้องกับการพสิจูน์ตวับคุคลว่าเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัถิกูต้องหรอืไม่ 

การขอกรณีนี้แยกได้เป็น

       2.2.1 กรณีขอมีบัตรเกินก�าหนดเวลา

     2.2.2 กรณีบัตรเดิมหายหรือถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ กรณีนี้เป็นช่องทางที่จะท�า

ให้เกิดการสวมตัวได้ง่าย โดยเฉพาะการอ้างว่าบัตรเดิมสูญหาย (ซ่ึงความจริงอาจจะไม่เคยท�าบัตรมาก่อนก็ได้)โดยอ้างว่า

จ�าหมายเลขเดิมไม่ได้ หรือใช้หมายเลขบัตรของคนอื่น โดยสวมชื่อเป็นบุคคลนั้น เนื่องจากอายุใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จะต้องมี

เจ้าหน้าทีห่รอืผูร่้วมรูเ้ห็นเป็นใจด้วยจงึจะท�าได้ เจ้าตวัผูถ้กูสวมชือ่จะรู้ตวัหรือไม่กต็ามเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตักิจ็ะต้องท�าให้ถกูต้อง

ตามระเบียบ กฎหมาย นั่นคือ บัตรหายหรือถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระส�าคัญต้องกระท�าภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรหาย

หรอืถูกท�าลายหรอืช�ารดุในสาระส�าคญั เมือ่แจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ล้ว พนกังานเจ้าหน้าที ่(ส่วนใหญ่กค็อืปลดัอ�าเภอ

ฝ่ายบัตรก็ต้องท�าการสอบสวนบันทึกปากค�าตามแบบที่ก�าหนด) และข้อส�าคัญต้องตรวจสอบรายการจากฐานข้อมูล

การทะเบยีนราษฎรและฐานข้อมลูการท�าบตัรก่อนทกุคร้ังเพือ่พิสูจน์ตัวบุคคลให้แน่ใจว่าเป็นบคุคลเดียวกนั หากไม่แน่ใจว่า

ผูข้อท�าบัตรจะเป็นคนเดยีวกนักบัชือ่ในฐานข้อมลูดงักล่าว ให้เรยีกเอกสารหรอืสอบสวนพยานบคุคลเพิม่เตมิได้เท่าทีจ่�าเป็น 

หากเชือ่ว่าหลักฐานทีผู่ข้อมบีตัรน�ามาแสดงนัน้เป็นรายการท่ีถกูต้องให้ด�าเนนิการจดัท�าบตัรให้แก่ผูข้อมบีตัร แต่หากไม่สามารถ

ยืนยันตัวบุคคลผู้ขอมีบัตรได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการจัดท�าบัตร ยกเลิกค�าขอ บ.ป.1 และรายการ

ขอมีบัตรที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับเลขหมายค�าขอนั้น โดยบันทึกสาเหตุที่ไม่อาจด�าเนินการได้ไว้ให้ชัดเจน 

ส่วนค�าขอ บ.ป.1 และหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แยกแฟ้มเก็บไว้ต่างหาก เม่ือมีเหตุเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้ขอมีบัตร

รายนั้นมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดให้มีบัตรได้ ให้จัดท�าบัตรให้โดยก�าหนดเลขหมายค�าขอใหม่ และต้องด�าเนินการ

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย และหากพบว่าการขอมีบัตรในครั้งนั้นมีการทุจริต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ�านาจเพื่อให้ด�าเนินคดีกับผู้ขอมีบัตรโดยเร็ว

ท�ำอย่ำงไรเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนบัตรประจ�ำตัวประชำชนจึงจะไม่ถูกลงโทษ
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 ส�าหรับการขอมีบัตรในกรณีอื่น ๆ ไม่สู้จะมีปัญหามากนัก เช่น กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล 

หรือ กรณีบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือกรณีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยหรือขอกลับคืน

สัญชาติไทยแล้วแต่กรณีหรือกรณีอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนค�าน�าหน้านาม ซึ่งผู้ขอมีบัตรก็จะต้องน�าหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องใน

เรื่องนั้น ๆ  มาแสดงอยู่แล้ว ขออย่างเดียวอย่าเป็นของปลอม เพราะปัจจุบันนี้ก็มีการปลอมแปลงเอกสารราชการกันมากเหลือเกิน 

ต้องระมดัระวงัให้มาก ต้องตรวจสอบเอกสารหลกัฐานนัน้ในเบือ้งต้นให้ชัดเจน ถูกต้อง หากไม่แน่ใจต้องตรวจสอบไปยังหน่วยงาน

ที่ออกหลักฐานนั้นก่อน กล่าวคือต้องมีความละเอียดรอบคอบมากเท่าใด โอกาสผิดพลาดก็จะมีน้อย มีข้อสังเกตการท�าบัตร 

กรณกีารขอมีบตัรของผูท้ีไ่ด้รบัการยกเว้น หรอืพ้นสภาพจากได้รับการยกเว้น ต้องตรวจสอบหลกัฐานการพ้นสภาพได้รับการยกเว้น 

เช่น พวกข้าราชการต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ไม่เคยท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนมานาน บางทีบตัรข้าราชการท่ีน�ามาแสดงเป็นบตัรปลอม 

สวมตัวบุคคลอื่นมาขอท�าบัตร โดยเฉพาะอ้างว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างท้องที่และตรวจสอบไม่ปรากฏรายการบัตรประจ�าตัว

ประชาชนในฐานข้อมลูทะเบียนบัตร โดยแสดงบัตรข้าราชการปลอมประกอบเป็นหลกัฐานขอมบีตัร ดังนัน้ พนกังานเจ้าหน้าที่

ต้องระมัดระวัง ต้องสอบสวนผู้ขอมีบัตร และจะต้องสังเกตรูปร่าง หน้าตากิริยาท่าทางและส�าเนียงค�าพูดของผู้ขอมีบัตรว่า

เป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลตามหลักฐานทะเบียนราษฎร และให้ผู้ขอมีบัตรลงชื่อต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่นเดียวกับ

กรณีที่จะต้องสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือในการรับรองผู้ขอมีบัตร หากรอบคอบแบบนี้ ความผิดพลาดก็ไม่อาจเกิดขึ้น 

หรือลดน้อยลง

 เท่าที่กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อแนะน�าเล็กน้อยส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบงานบัตรประจ�าตัวประชาชน

ทั้งใหม่และเก่า ที่อาจจะหลงลืมไม่ท�าตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก�าหนดให้เมื่อตรวจพบว่าได้มีการท�าบัตร

ให้กบัคนต่างด้าวหรือบุคคลไม่มสีทิธติามกฎหมาย กม็กัจะไม่พ้นผดิ เพราะการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าว 

เท่ากับเป็นการเอื้ออ�านวยหรือสมรู้กับผู้กระท�าความผิด จึงต้องรับผิดด้วย แต่ถ้าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน

แล้วยังพลาดได้อีก ความปราณีก็อาจจะมีขึ้นบ้างทั้งนี้เพราะขาดเจตนาทุจริต ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษได้ประการหนึ่ง

 

 โดยสรปุกค็อื จะต้องศกึษา กฎหมายระเบยีบและหนงัสอืสัง่การทีเ่ก่ียวข้องให้เข้าใจและถือปฏบิตัไิปตามหลกัการ

เหล่านั้น จงอย่าออกนอกหลักการของกฎหมายจะท�าให้หลงทางแล้วจะเสียใจ ไม่มีใครช่วยท่านได้ และสิ่งส�าคัญใคร่

ขอเตือนใจว่า เมื่อรู้วิธีแก้ไขแล้วในทางกลับกัน ก็อย่าใช้วิธีเหล่านี้ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาด
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 ส�านักทะเบียนอ�าเภอร่อนพิบูลย์ เป็นอ�าเภอทางผ่านของอ�าเภอจุฬาภรณ์ อ�าเภอทุ่งสง อ�าเภอพระพรหม เพื่อเข้าตัวเมือง

จงัหวดันครศรีธรรมราช ท�าให้ประชาชนมาใช้บรกิารเป็นจ�านวนมากและหลากหลายส�านกัทะเบยีนอ�าเภอร่อนพบิลูย์มีบุคลากรท้ัง

จากอ�าเภอและเทศบาลคอยให้บริการประชาชนคอยอ�านวยความสะดวก ช่วยเหลือแบบเสมอภาคจนได้รับค�าชมจากประชาชน 

โดยเฉพาะบุคลากรหลายคนแม้จะเป็นผู้สูงอายุ แต่ก็มีความพยายามในการเรียนรู้งานและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทางส่วนกลาง

จัดให้และสามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคด้วยตัวเอง หมั่นสังเกตข้อมูลและน�าเสนอผู้บังคับบัญชาสม�่าเสมอ ส�าหรับการสร้าง 

Service Mind ของบุคลากรจะเน้นท่ีการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ใบหน้า (แต่งให้สวยงาม) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นระเบียบ 

กิริยาการใช้วาจาที่เหมาะสม การแสดงอัธยาศัยที่นิ่มนวลไม่แข็งตามลักษณะพื้นฐานของภาคใต้ ถ้าหากเดินเข้ามาในห้อง

ส�านักทะเบียนอ�าเภอจะได้ยินเสียงทักทายส�าเนียงใต้แบบนิ่มนวลและเป็นกันเองจากเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามประชาชน เช่น

“คุณยายมาท�าอะไรคะ... คุณจุไรพรเซ็นต์ชื่อค่ะ... คุณยายบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดมี Chip เก็บไว้ด ีๆ นะคะยาย” เป็นต้น ซึ่งสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ

เหล่านี้ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ และการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้กับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ทราบข้อมูลซึ่งกันและกันและให้ทราบพื้นที่ เช่น ในการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเด็ก 7 ขวบ

ต้องประสานทางโรงเรียนให้ทางโรงเรียนส่ังให้เด็กมาท�าบัตร (นักเรียนจะเชื่อฟังครู) เด็กจึงจะมาท�าบัตรซึ่งเป็นไปตามลักษณะ

การใช้ชีวิตของประชาชนอ�าเภอร่อนพิบูลย์

นายยงยุทธ จิตส�ารวย
นายอ�าเภอร่อนพิบูลย์
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 อ�าเภอพระพรหม เป็นอ�าเภอขนาดเล็กแยกมาจากอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีเจ้าหน้าท่ี (ลูกจ้าง สย.1 คน) และ

ปลดัอ�าเภอหวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและบตัร ทีค่อยให้บรกิารประชาชนทีม่าขอรบับรกิารจ�านวนมากในแต่ละวันโดยเฉล่ีย 60-70 คน/วนั 

เพราะเป็นอ�าเภอที่อยู่ใกล้ถนนหลวงการคมนาคมสะดวก และอ�าเภอตั้งอยู่ใกล้เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช (ผู้ต้องขังประมาณ 

7,000 คน) หากเป็นช่วงเยี่ยมญาติจะมีประชาชนมาติดต่อเอกสารด้านการทะเบียนจ�านวนมาก จึงต้องให้บริการภายใต้สภาวะ

จ�ากัดด้านบุคลากรเป็นอย่างมาก ซึ่งทางส�านักทะเบียนอ�าเภอพระพรหมก็ได้บริหารจัดการด้านการให้บริการ โดยการให้จัดคิว

ล�าดับก่อนหลัง “ชี้แจง” และใช้ค�าสุภาพ “ยินดีให้บริการทุกคน” และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ สับเปลี่ยนมาช่วยเหลือ

 อ�าเภอพระพรหมต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล งานประจ�าในหน้าที่ และการให้บริการประชาชนที่ต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด โดยใช้หลักการตลาดภาครัฐ คือ Product Price Place Promotion และการลงพื้นที่

พบปะพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเชิงรุก เช่น กรณีลงพื้นที่และพบเด็กอายุ 9 ขวบ (ยังไม่ได้ท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนเด็ก) แล้วเขาได้ข้อมูลว่าถ้ามาท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเด็กจะเสียค่าปรับ 200 บาท จะเห็นได้ว่าประชาชนขาดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และคิดว่าการติดต่อราชการกับอ�าเภอเป็นเรื่องยุ่งยาก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงผ่านกลไกของ

รัฐ คือ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส�ารวจตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

นายวิทยา  เขียวรอด
นายอ�าเภอพระพรหม
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ประเด็นกำรพิจำรณำ

 การที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ก. ได้จ�าหน่ายรายการบุคคลของนาย ส กรณีมีชื่อโดยมิชอบหรือโดยทุจริตและไม่มี

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงค�าสั่งทางปกครองของนายทะเบียน ส�านักทะเบียน ก. จะต้องด�าเนินการอย่างไร

ข้อกฎหมำยที่ใช้ในกำรพิจำรณำ

  1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  2. ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 99/1 สรุปว่า บุคคลที่ถูก

จ�าหน่ายช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนือ่งจากมชีือ่และรายการในทะเบยีนบ้านโดยมชิอบหรือโดยทจุริต ขอเพิม่ชือ่

ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ให้ย่ืนค�าร้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล�าเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้รับ

ค�าร้องแล้วให้สอบสวนเจ้าบ้าน ผู้ขอเพิ่มชื่อ บิดามารดาหรือญาติพี่น้อง (ถ้ามี) และบุคคลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งหลักฐานอื่น

(ถ้าม)ี แล้วรวบรวมหลกัฐานทัง้หมดพร้อมความเห็นเสนอไปยงันายอ�าเภอท้องทีเ่พือ่พจิารณา เมือ่นายอ�าเภอพจิารณาอนมุตัิ

ให้นายทะเบียนก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติ และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับ

เจ้าบ้าน (ท.ร.14)

กำรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนกรณีถูกจ�ำหน่ำยชื่อ

และรำยกำรบุคคล

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ ก.

ได้รับค�ำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนของ นำย ส

ซึ่ง ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ ก. ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน พบว่ำ

 1. นาย ส เลขประจ�าตัวประชาชน 1-xxxx-xxxxx-xx-x ได้รับการแจ้งเกิดที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ข. สถานที่เกิดคือ

โรงพยาบาล มีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย มารดา (ไม่ระบุสัญชาติ) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ xx/25 หมู่ที่ x ต�าบล x 

อ�าเภอ x จังหวัด xxx และต่อมาได้แจ้งย้ายมาอยู่ในทะเบียนบ้านที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ก. บ้านเลขที่ x/9 หมู่ที่ x 

 2. เมื่อวันท่ี xx เดือน มกราคม 25xx ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ก. ได้จ�าหน่ายชื่อและรายการบุคคลของนาย ส

ออกจากบ้านเลขที ่x/9 หมูท่ี ่x เนือ่งจากมชีือ่และรายการในทะเบยีนบ้านโดยมชิอบหรอืทจุรติตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางฯ 

ข้อ 110 สาเหตุจากการแจ้งการเกิดอันเป็นเท็จที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ข. (ผู้ที่มาแจ้งเกิดมิใช่บิดาที่แท้จริง) พร้อมทั้งแจ้ง

สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียน แต่ นาย ส. ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียน

 3. นาย ส ได้น�าหลักฐานการตรวจ DNA ของตนกับมารดา มายื่นค�าร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านอีกครั้ง
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กำรพิจำรณำ

 กรณีการแจ้งการเกิดและการมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านโดยมิชอบของนาย ส นายทะเบียนที่เกี่ยวข้องได้สั่ง

จ�าหน่ายชื่อและรายการในทะเบียนบ้าน และจ�าหน่ายทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร ตอน 2) โดยได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค�าสั่ง

ของนายทะเบียนให้คู่กรณีทราบด้วยแล้วนั้น เป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เพือ่เป็นการให้ความคุม้ครองทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้คูก่รณโีต้แย้งค�าส่ังและขอให้ฝ่ายปกครองทบทวน

และเปลีย่นแปลงแก้ไขหรอืเพกิถอนค�าสัง่ ส่วนการทีคู่ก่รณจีะโต้แย้งหรืออทุธรณ์ค�าสัง่ของนายทะเบยีนหรือไม่ กเ็ป็นสทิธขิอง

คูก่รณทีีจ่ะกระท�าหรอืไม่กระท�า แต่ถ้าไม่ใช้สทิธโิต้แย้งหรอือทุธรณ์ค�าสัง่ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด กอ็าจจะท�าให้

หมดสิทธิที่จะด�าเนินคดีในศาล ดังนั้น กรณีนายทะเบียนได้มีค�าสั่งจ�าหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ร้องพร้อมทั้งได้แจ้ง

สทิธิอทุธรณ์ตามกฎหมายแล้ว แต่ผูร้้องมไิด้ใช้สทิธิอทุธรณ์ค�าสัง่นายทะเบยีน จงึถอืได้ว่าผูร้้องยอมรบัในค�าสัง่และไม่ประสงค์

จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย และการท่ี นาย ส ได้ยื่นค�าร้องขอเพ่ิมชื่อโดยแสดงหลักฐานผล

การตรวจสารพันธุกรรมหรือ ดีเอ็นเอ กับมารดาที่ปรากฏหลักฐานในภายหลังว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นหลักฐาน

ทีน่่าเชือ่ถอือนัเกดิข้ึนใหม่ และเป็นหลกัฐานท่ีสามารถพสิจูน์การมสัีญชาตไิทยของผูร้้องตามมาตรา 7(1) แห่งพระราชบญัญตัิ

สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่ก�าหนดให้บุตรที่เกิดจากมารดาสัญชาติไทยย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทย

โดยการเกิด ไม่ว่าจะเกิดในประเทศหรือนอกประเทศก็ตามและในการยื่นค�าร้องของนาย ส มิได้ร้องขอให้นายทะเบียนน�า

กรณขีองตนในอดีตมาพิจารณาใหม่จึงไม่จ�าเป็นต้องมหีลกัฐานการเปลีย่นแปลงค�าสัง่ทางปกครองของนายทะเบยีนท่ีออกค�าสัง่

จ�าหน่ายรายการแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าการยื่นค�าร้องขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านของ นาย ส เป็นเร่ืองใหม่ท่ีผู้ยื่นค�าร้อง

มีพยานหลักฐานใหม่ท่ีพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมาแสดงเป็นหลักฐาน เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าร้องพร้อม

พยานหลักฐานจะต้องด�าเนินการตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 99/1 
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ถาม คู่สมรสในการจดทะเบียนสมรสของบุคคลต่างด้าว 

ปัจจุบันต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือไม่

 

ตอบ การจดทะเบียนสมรสของบุคคลต่างด้าวสัญชาติใด 

ต้องใช้หนังสือรับรองสถานภาพการสมรสของสถานทูตของ

สัญชาตินั้น โดยให้น�ามาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบ

ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายไทยหรือไม่ โดยเฉพาะ

คุณสมบัติตามมาตรา 1452 คือชายหรือหญิงจะท�าการสมรส

ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้

ถาม คนไทยสามารถจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าว

ได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ มีแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองที่

มท 0310.2/ว 1170 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 ดังนี้ 

1.  กรณีบุคคลต่างด ้าวที่ เข ้ามาในประเทศไทย

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับอนุญาตให้มาอยู ่ เพียง

ชั่วคราว ร้องขอจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย

1.1 ให้ตรวจสอบค�าร้องขอจดทะเบียนสมรสว่า

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และให้ตรวจสอบบัตรประจ�าตัวผู้ร้อง

นั้นด้วย

1.2 ให้สอบสวนปากค�าผู้ร้องขอจดทะเบียนไว้

โดยละเอียดตามแบบ ปค.14 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องขอ

จดทะเบียนเป็นใคร อยู ่ที่ไหน สัญชาติอะไร อาชีพอะไร 

มีรายได้เท่าใด และเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานเท่าใดแล้ว 

เมื่อจดทะเบียนแล้วจะไปอยู่ที่ไหน

1.3  ให ้ตรวจสอบคุณสมบั ติของผู ้ร ้องขอ

จดทะเบยีนทัง้สองฝ่ายว่ามคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงือ่นไขแห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2519 หรอืไม่

1.4  ให ้ตรวจสอบหนังสือรับรองของสถาน

เอกอัครราชทูต  หรือสถานกงสุลของผู้ร้อง ในประเทศไทย 

หรอืจากองค์การทีร่ฐับาลประเทศน้ันมอบหมาย ซึง่ในหนงัสอื

รับรองนั้นต้องระบุในเรื่องต่อไปนี้

- ผู้ร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายไทย 

และเหมาะสมที่จะท�าการสมรสกับบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่

- ผู้ร้องประกอบอาชีพอะไร และมีรายได้เท่าใด

- ภาวะทางการสมรสของผู้ร้อง เป็นโสด หรือ

สมรสแล้ว หากสมรสแล้วมีภาระผูกพันท่ีต้องรับผิดชอบ

ในเรื่องอะไรบ้าง

- ระบชุือ่บคุคลทีท่างราชการสามารถตดิต่อและ

ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จ�านวน 2 คน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือ

ภูมิล�าเนาเดียวกับผู้ร้อง
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 ในกรณีที่เป็นหนังสือรับรองโดยองค์การที่รัฐบาล

ต ่างประเทศมอบหมายหนังสือรับรองนั้นจะต ้องผ ่าน

การรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย

ในประเทศนั้นรับรองว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หากมิได้ผ่าน

การรับรอง สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย

ในประเทศนั้นให้นายทะเบียนส่งหนังสือรับรองฉบับนั้นไป

ส�านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง เพือ่จะได้ส่งให้กระทรวง

การต่างประเทศด�าเนินการต่อไป

2. กรณีบุคคลต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมายร้องขอจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทยหรือ

กับบุคคลต่างด้าวด้วยกันเอง

2.1 ให้ด�าเนินการเหมือนกับข้อ 1.1 – 1.3

2.2 ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่าผู้ร้องขอ

จดทะเบียนสมรสจะขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งการสมรส

ก็ให้นายทะเบียนยับยั้งการจดทะเบียนไว้ก่อนโดยอ้างข้อ

กฎหมาย เช่น มาตรา 1450 มาตรา 1452 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ.2519 ว่านายทะเบียนไม่อาจ

ตรวจหลักฐานได้ว่า ขณะท่ีผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสผู้ร้อง

เป็นญาตสิบืสายโลหิตกนัหรอืไม่ หรอืมคีูส่มรสอยูห่รอืไม่ เป็นต้น

เพือ่ให้ผูร้้องหาพยานหลกัฐานมาพสิจูน์ให้ปรากฏต่อนายทะเบยีน

ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งการสมรส

3. การด�าเนินการตามข้อ 1 - 2 ให้รับค�าร้องไว้ก่อนทุกครั้ง 

และในการตรวจสอบเง่ือนไขการสมรสก่อนจดทะเบียนหรือ

ตรวจสอบหลักฐานอืน่ทีเ่กีย่วข้องให้ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัผูร้้อง 

และพึงระมัดระวงัมิให้เป็นการหน่วงเหนีย่วหรอืกลัน่แกล้งหรอื

เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ร้องเป็นอันขาด 

ถาม ในใบเกิดไม่ระบุวันและเดือนเกิด แต่ทราบว่าเกิดวันที่

และเดือนเกิดของตัวเอง อยากทราบว่า ถ้าจะไปขอให้

ส�านักทะเบียนท�าใหม่ที่อ�าเภอแก้ไขรายการให้จะได้หรือไม่ 

และต้องใช้พยานหลักฐานอะไรไปบ้าง

ตอบ การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารการทะเบยีน

ราษฎร จะต้องมีการยื่นค�าร้องพร้อมแสดงหลักฐานเอกสาร

ราชการทีเ่ช่ือถอืได้เพือ่ประกอบการพจิารณาของนายทะเบียน

อ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แต่ถ้าผู้ร้องไม่มีหลักฐาน

เอกสารราชการให้ใช้พยานบุคคลรับรองแทนได้โดยพยาน

บุคคลที่จ�าเป็น ได้แก่ ผู้รู้เห็นการเกิด ซึ่งสามารถยืนยัน

ข้อเทจ็จริงว่าผูร้้องเกดิวนัเดอืนใด หากนายอ�าเภอได้พจิารณา

แล้วเชื่อได้ว่าผู ้ร ้องเกิดตามวันเดือนปีเกิดที่ขอแก้ไขจริง

นายอ�าเภอสามารถสัง่ให้แก้ไขรายการดงักล่าวได้ ตามระเบยีบ

ส�านักทะเบียนกลางว ่าด ้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร

พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2551 

ข้อ 115 (2) โดยยื่นค�าร้องขอแก้ไขรายการเอกสารทะเบียน

ราษฎร ณ ส�านักทะเบียนแห่งที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

พร้อมเอกสารคอืบัตรประจ�าตวัประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน

(ฉบับเจ้าบ้าน) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอแก้ไข (ถ้ามี)



วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกรอง www.bora.dopa.go.th

THE ONE Call Center 1548 ปที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

เดอะ วัน

 วัฒนธรรมทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีเปนวิถีชีวิตที่อยูคูคนไทย

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ ดังนั้นวันสำคัญทางศาสนา

จึงมีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยตรงวันอาสาฬหบูชา หมายถึง

การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน ๘ เปนวันที่พระพุทธเจาทรงประกาศ

พระศาสนาเปนครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนา คือ “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร”

ซึ่งหมายถึง พระสูตรวาดวยการยังธรรมจักรใหเปนไปนั่น คือ ธรรมะของพระพุทธองค

เหมือนวงลอธรรมที่ไดเริ่มเคลื่อนแลวจากจุดเริ่มตนในวันนี้เปนผลใหเกิดมี

พระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือไดวาเปนวันแรกที่มี พระพุทธ

พระธรรม และพระสงฆ

 "เขาพรรษา" แปลวา "พักฝน" หมายถึง

พระภิกษุสงฆตองอยูประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวาง

ฤดูฝนแมการ เขาพรรษา จะเปนเรื่องของภิกษุ

แตพุทธศาสนิกชนก็ถือเปนโอกาสดีที่จะไดทำบุญ

รักษาศีลและชำระจิตใจใหผองใสกอนวันเขาพรรษา

ชาวบานก็จะไปชวยพระทำความสะอาดเสนาสนะ

ซอมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเขาพรรษา

ก็จะไปรวมทำบุญตักบาตรฟงเทศน ฟงธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันท่ีวัดบางคนอาจต้ังใจงดเวนอบายมุขตาง ๆเปนกรณีพิเศษ เชน

งดเสพสุรางดฆาสัตว เปนตน อนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทใหบุตรหลานของตนโดยถือกันวาการเขาบวชเรียนและอยูจำพรรษา

ในระหวางนี้จะไดรับอานิสงสอยางสูง

พระสงฆกราบพระพุทธรูปในอุโบสถวัดคุงตะเภา เนื่องในวันลงปาฏิโมกขตามพระวินัย

เมื่อถึงวันเขาพรรษา พระสงฆในวัดจะรวมตัวกันอธิษฐานจำพรรษาภายในวิหารหรืออุโบสถของวัด

ถายที่: วัดคุงตะเภา หมูบานคุงตะเภา ตำบลคุงตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร

เปนครั้งแรกแกปญจวัคคียและเปนวันที่บังเกิดมีพระสงฆครบ

เปนองคพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก

วันอาสาฬหบูชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันเขาพรรษา
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8

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 
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