
  

วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกรอง www.bora.dopa.go.th

THE ONE Call Center 1548 ปที่ 8 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

เดอะ วัน

ทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา 

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการสำนักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง

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

 พิธีโลชิงชาของพี่นองชาติพันธุอาขา ในชวงเทศกาลวันแม ณ จังหวัดเชียงราย

12 - 14 สิงหาคม 2559  บานสันปาสัก อ. แมสาย, 19 - 21 สิงหาคม 2559  บานสวนปา อ. แมฟาหลวง 

23 - 26 สิงหาคม 2559 บานปาซางนาเงิน อ. แมฟาหลวง, 23 - 26 สิงหาคม 2559 บานผาหมี อ. แมสาย

3 - 4 กันยายน 2559 บานสามแยกอีกอ อ. แมฟาหลวง, 4 - 7 กันยายน 2559 บานอาขาผาฮี้ อ. แมสาย



วิสัยทัศน์ สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

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

ฉบับเดือน สิงห�คม 2559

 เอกสารทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการ

ส�าคญัทีก่ฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยบตัรประจ�าตวัประชาชนก�าหนดให้ผูม้สีญัชาตไิทย

ทีม่คีณุสมบัตคิรบถ้วนต้องมบีตัรประจ�าตวัประชาชน เพือ่ให้เป็นหลกัฐานพิสจูน์ทราบและ

ยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซึ่งเป็นเอกสารส�าคัญล�าดับแรกที่จะน�าไปสู่การมีสิทธิในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น 

ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีรั่บผิดชอบด้านการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ�าตวัประชาชน 

จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของบัตรประจ�าตัว

ประชาชน ให้ประชาชนเก็บรักษาบัตรประจ�าตัวประชาชนของตนมิให้ช�ารุดหรือสูญหาย

และเพือ่ป้องกนัการทุจริตกรณบีตัรหายได้อกีทางหน่ึงด้วย ส�าหรับความคืบหน้าการบรูณาการ

ฐานข้อมูลภาครัฐที่มีทิศทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการเชื่อมโยงข้อมูล

คำ�นำ�

ประชาชนทีส่�านกัทะเบียนกลางได้ร่วมท�าบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง (MOU) จ�านวน 130 หน่วยงาน

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559) ในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐได้น�าเสนอให้ทุกส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการด�าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ

ภาครัฐ โดยในระยะแรกของการด�าเนินการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

          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



12  สิงหา มหาราชินี
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน สิงห�คม 2559

 ตลอดระยะเวลาแห่งการด�ารงพระอสิรยิยศ “พระราชนิ”ี จนถงึ “สมเด็จพระบรมราชนินีาถ” ได้ทรงปฏิบติัภารกจิ

น้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงช่วยแบ่งเบา พระราชภารกจิ ในการบ�าบดัทุกข์บ�ารุงสุขแก่อานา ประชาราษฏร์ ทัง้โดย

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท

ทัว่ทกุภูมภิาค แม้ตรากตร�าพระวรกาย เนือ่งจากการคมนาคมในสมยันัน้ ยงัไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจบุนั กม็ไิด้ย่อท้อ  

พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีกว้างขวางครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา

การศาสนา ศลิปวฒันธรรม การแพทย์และสาธารณสขุ การต่างประเทศ การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และอืน่ ๆ  อกีมากมาย นบัเป็นบุญ

ของประเทศไทยที่มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนนารี

โดยแท้ พระองค์มิได้ทรงเป็น พระบรมราชินี ที่มีพระสิริโฉมเป็นเลิศเท่านั้น หากแต่ยังทรงพระปรีชาเชี่ยวชาญ ในกิจการต่าง ๆ 

ซึ่งปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนโดยตลอด ทรงยึดมั่นในพระบวรพระพุทธศาสนา พระคุณธรรม พระปัญญาคุณ 

และพระเมตตากรุณาคุณ ซึ่งทรงด�ารงไว้มั่นคงตลอดมา เป็นปัจจัยส่งเสริม ให้พระเกียรติคุณขจายขจรไปทั่วในประเทศ

และนานาประเทศทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของชาติไทย เป็นพระบรมราชินี

ที่ทรงได้รับการสรรเสริญ พระเกียรติคุณจากนานาประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าพระบรมราชินีพระองค์อื่นใดในโลก

ขอขอบคุณภาพและข้อความจาก มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

ข่�วส�รก�รทะเบียน
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ฉบับเดือน สิงห�คม 2559

ข่�วส�รก�รทะเบียน

โดย...นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

 ปัจจบุนั ทกุส�านกัทะเบยีนทัว่ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนด้านการทะเบยีนและบตัรประจ�าตัวประชาชน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกแห่ง ส�านักทะเบียนแต่ละแห่งจะมีระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารข้อมูลติดตั้ง

โดยเชื่อมโยงระบบของทุกส�านักทะเบียนผ่านเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ณ ส�านักทะเบียนกลางและวังไชยา

และสามารถเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละส�านักทะเบียนเข้าหากัน เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการประชาชน

ด้านการทะเบียนและบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ (Centralization System) และส�านักทะเบียนกลางได้ร่วมท�าบันทึก

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (MOU) จ�านวน 130 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559) 

ในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

โดยข้อเท็จจริงแล้ว หน่วยงานส่วนใหญ่ท่ีท�าความตกลงกับส�านักทะเบียนกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือขอเชื่อมโยงใช้ข้อมูล

จากฐานข้อมูลประชากรกลาง (Central Population Database : CPD) ส�าหรับการตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น

 ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) 

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

ได้น�าเสนอ 2 ประเดน็และท่ีประชมุเหน็ชอบให้ด�าเนนิการตามข้อเสนอและน�าเสนอคณะรฐัมนตรเีมือ่ 15 มนีาคม 2559 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้

 1. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ

การบริการภาครฐั รวมทัง้ปรบัปรงุระเบียบ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้รองรบัการด�าเนนิการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล

ในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยในระยะแรกของการด�าเนินการให้กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการให้เกดิผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม

ภายใน 3 เดอืน ซ่ึงคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐัได้ก�าหนดแนวทางไว้ 4 แนวทาง ดงันี้

ก�รจัดก�รข้อมูลทะเบียนกล�งของประเทศไทย

(Linkage Center)

ทิศทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน
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  1.1 ให้ส�านักทะเบียนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ 

(Population Information Linkage Center) ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way)ตามที่ส่วนราชการร้องขอ 

โดยส�านักทะเบียนกลางให้บริการข้อมูลทางทะเบียนราษฎร บัตรประจ�าตัวประชาชน และทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ใน

ความรบัผดิชอบ มปีรมิาณงานในการขอตรวจสอบทะเบยีนราษฎรจ�านวนกว่า 140 ล้านรายการ แนวทางในการด�าเนนิการ

จะขยายช่องทางการให้บริการข้อมูลจากข้อมูลทะเบียนราษฎร บัตรประจ�าตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ชื่อบุคคล

การเกณฑ์ทหาร การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น โดยผ่านการใช้เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก มีเป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการขอรับบริการจากภาครัฐแทนเอกสารต่าง ๆ

ที่ส่วนราชการออกให้ โดยตรวจจากฐานข้อมูลที่ส่วนราชการนั้นจัดท�าขึ้น 

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า.....

ส�านักทะเบียนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center)

และท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way)ตามที่ส่วนราชการร้องขอ

ปริมาณงานในการขอตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 140 ล้านรายการ

ข่�วส�รก�รทะเบียน
สำนักทะเบียนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ 

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

1
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การพิจารณาคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่น

ระดับกรม พ.ศ. 2559

 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว อาคารกรมการปกครอง (คลองเก้า) ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอ

ล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก

ส�านักทะเบียนดีเด่น ระดับกรม พ.ศ. 2559 ด�าเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่นท่ีผ่านการประเมิน

เข้าร่วมประกวด รอบท่ี 2 และบุคลากรดเีด่นทางการทะเบยีนประจ�าส�านกัทะเบยีน ผลการประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว อาคารกรมการปกครอง (คลองเก้า) ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอ

ล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ีนายช�านาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธบิดีกรมการปกครองประธานคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลอืก

ส�านักทะเบียนดีเด่น ระดับกรม พ.ศ. 2559 ด�าเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่นท่ีผ่านการประเมิน

เข้าร่วมประกวด รอบท่ี 2 และบุคลากรดเีด่นทางการทะเบยีนประจ�าส�านกัทะเบยีน ผลการประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ก้าวทันเทคโนโลยีด้วย Application น่าสนใจ

 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดตัว ฟรีแอพพลิเคชั่น ใหม่ บนมือถือ “รู้ทันโรคมะเร็ง” เพื่อเพ่ิมอีกหนึ่งช่องทาง

ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านโรคมะเร็งที่ถูกต้องก่อนไปหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดด้านโรคมะเร็งที่แชร์กันในโซเชียลมีเดีย

โดยไม่ได้ตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อน

 แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง ส่วนที่ 2 

รวมบทความเรือ่งโรคมะเรง็ เข้าใจง่ายส�าหรบัประชาชน ส่วนที ่3 ทนัข่าวโรคมะเรง็ ส่วนที ่4 สือ่เผยแพร่ และส่วนสดุท้าย 

ช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง มีหัวข้อ มะเร็งคืออะไร มะเร็งอวัยวะต่าง ๆ  ที่พบบ่อย 7 อวัยวะของคนไทย 

แนวทางการป้องกันโรคมะเร็ง การสังเกตอาการท่ีเป็นสัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็ง

ระยะเริ่มต้น การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ และหัวข้อสุดท้าย คือกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง

 ส่วนที ่2 รวมบทความโรคมะเรง็ เข้าใจง่ายส�าหรับประชาชน ประกอบด้วย 25 หวัข้อหลกั ประมาณ 250 บทความ 

อาทิ อาหารต้านและอาหารก่อมะเร็ง สมุนไพรต่างๆ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมต่างๆ กับโรคมะเร็ง ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับ

โรคมะเร็ง การตรวจคัดกรอง การรักษา และมะเร็งของอวัยวะต่างๆ

 ส่วนที่ 3 ทันข่าวโรคมะเร็ง แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ เกาะติดข่าวโรคมะเร็งที่เป็นประเด็นร้อนในสังคม 

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่าง ๆ  สถานการณ์สถิติมะเร็งล่าสุดของประเทศไทย สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของ

ประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ

 ส่วนท่ี 4 สือ่เผยแพร่ของสถาบันมะเรง็แห่งชาต ิมทีัง้สือ่เข้าใจง่ายในรปูแบบวดิโีอคลปิให้ความรู้ โฆษณารณรงค์

ต้านภัยมะเร็งต่าง ๆ การ์ตูนแอนิเมชั่น ละครหุ่นเชิด หนังสั้น สื่อในรูปแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็ง ที่สามารถบันทึกข้อมูล

เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้

 และส่วนสดุท้าย ช่องทางในการตดิต่อสถาบันมะเรง็แห่งชาติ แอพพลเิคชัน่ “รูท้นัโรคมะเรง็” สามารถดาวน์โหลด

ได้แล้ว ตัง้แต่วนันี ้ท้ังทาง App Store และ Play Store โดยพมิพ์ค�าว่า “รูทั้นโรคมะเรง็” โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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 หากกล่าวถงึบตัรประจ�าตวัประชาชน ทกุท่านคงจะทราบด ีเพราะผกูพนักบัชวีติประจ�าวนัของคนไทยเราเป็นอย่างมาก 

บตัรประจ�าตวัประชาชนนัน้ เป็นเอกสารราชการอย่างหนึง่ ทีท่างราชการออกให้กบับคุคลผูม้สีญัชาตไิทย ใช้พกตดิตวัเพือ่น�าไป

แสดงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การเลือกตั้ง การสมัครงาน การติดต่อธุรกิจ การท�านิติกรรมสัญญา และ

การตดิต่อประสานงานกบัส่วนราชการหรอืภาคเอกชนรวมทัง้เป็นหลกัฐานทีห่น่วยงานต่าง ๆ  ใช้เพ่ือการตรวจสอบบคุคลหรอื

เพื่อประกอบหนังสือส�าคัญต่าง ๆ เฉพาะด้าน เช่น บัตรประจ�าตัวผู้ป่วยโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ บัตรเครดิต เป็นต้น

 ในด้านประโยชน์หรือความส�าคัญของบัตรประจ�าตวัประชาชนตามทีก่ล่าวมาข้างต้น อาจแยกเพือ่ให้เหน็ความส�าคญัได้ ดงันี้

  1. ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

   บัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเพื่อแยกบุคคลว่าเป็นใคร 

มาจากไหน จะเห็นว่าในพื้นที่ชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวของผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองอยู่ทุกขณะ หรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาท�างานในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงสามารถควบคุมและตรวจสอบบุคคลในท้องที่

ด้วยการตรวจบัตรประจ�าตัวประชาชน บุคคลเข้า – ออก ในพื้นที่นั้น ๆ หากบุคคลใดไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนมาแสดงได้

อาจะถูกเจ้าหน้าที่สอบสวน ควบคุมตัวไว้ โดยสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

  ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบรรดาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ทางราชการหรือเอกชนออกให้

แก่บุคคลเพื่อไว้ใช้ในการแสดงตัวหรือพิสูจน์ทราบตัวบุคคลจะไม่มีเอกสารใดที่ทุกคน ทุกวงการ ทุกหน่วยงาน ให้การเชื่อถือและ

ยอมรบัมากเท่าบตัรประจ�าตวัประชาชน เพราะบตัรประจ�าตัวประชาชนเป็นเอกสารหลักฐานท่ีทางราชการออกให้กบัเฉพาะ

บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยเท่านัน้ ดงันัน้ บัตรประจ�าตัวประชาชนจงึถอืเป็นการป้องกนัปัญหาความมัน่คง ทีอ่าจจะเกดิกบัประเทศ

หรือประชาชนในประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านผู้ร้ายข้ามแดน ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการ

ก่อวินาศกรรม และการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับว่าเป็นปัญหาภัยคุกคามอย่างร้ายแรงยิ่ง

ในปัจจุบัน การใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนในประเทศไทยจึงมีความส�าคัญมากในปัจจุบัน เพราะมีคนต่างชาติอพยพเข้ามา

ท�างานประกอบธุรกิจ และอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก บัตรประจ�าตัวประชาชนจึงกลายเป็นเอกสารท่ีผู้ไม่มี

สัญชาติไทยต้องการเพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับจากรัฐบาลไทย

บัตรประจ�าตัวประชาชนมีความส�าคัญกับชีวิตประจ�าวันโปรดเก็บรักษาไว้ให้ดี
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  2. ในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ

   2.1 รัฐบาลได้มีการสงวนอาชีพบางประเภทไว้ส�าหรับคนไทยโดยเฉพาะ เช่น งานป่าไม้ งานทอผ้า

ด้วยมือ งานแกะสลักไม้ งานขับขี่รถยนต์ เป็นต้น และมีอาชีพบางอย่างที่บุคคลต่างด้าวท�าได้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน ซึ่งในการไปติดต่อขออนุญาตเพื่อประกอบอาชีพและด�าเนินธุรกิจดังกล่าวจะต้องน�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนไปแสดงเป็นหลักฐานประกอบด้วย ดังนั้น จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะป้องกันมิให้บุคคลต่างด้าวแอบแย่งประกอบ

อาชีพคนไทย แม้ในอนาคตจะมีการเปิดประเทศอาเซียนในปลายปี 2559 นี้ ก็ยังจ�ากัดอาชีพท่ีประชาชนในชาติสมาชิก

อาเซียนสามารถเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้บางอาชีพเท่านั้น

   2.2 การตดิต่อธรุกิจและการด�าเนนิการด้านการเงนิ ในการติดต่อด�าเนนิธรุกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่

เกีย่วกบัด้านการเงนิ เช่น การกูย้มืเงนิจากธนาคาร การรบัเงินจากบญัชีธนาคาร การรบัเงนิจากไปรษณีย์โทรเลขหรอืสถาบนั

การเงินอื่น ๆ เหล่านี้ ผู้ขอรับเงินจะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนประกอบด้วยเสมอไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความ

บริสุทธิ์ของตน ป้องกันการฉ้อโกงได้และจะเป็นเอกสารส�าคัญชนิดหนึ่งที่ปรากฎเป็นหลักฐานไว้ให้ตรวจสอบได้

   2.3 ป้องกันบุคคลต่างด้าวมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ในการท�านิติกรรมสัญญา ซื้อขาย โอน

แลกเปลีย่น เกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ เช่น ทีด่นิ โรงเรือนและส่ิงก่อสร้าง ผู้ท�าสัญญาจะต้องใช้บตัรประจ�าตัวประชาชนแสดง

หลักฐานประกอบด้วย แต่เนื่องจากบัตรประจ�าตัวประชาชนกฎหมายบังคับออกให้ได้เฉพาะบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ดังนั้น จึงสามารถตรวจสอบป้องกันบุคคลต่างด้าวมิให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ เพราะกฎหมายห้ามบุคคลต่างด้าว

มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

  3. ในด้านสังคม

  การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัในสงัคมปัจจุบนั บตัรประจ�าตัวประชาชนนบัได้ว่ามีความส�าคญัและมปีระโยชน์

ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคมเป็นอย่างมาก ได้แก่

   3.1 การสมคัรงาน ในการสมคัรเข้าท�างานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชน

ก็ตาม หลักฐานส�าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องใช้แสดงประกอบในการสมัครงานดังกล่าวก็คือ บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้สมัคร 

เพื่อพิสูจน์ยืนยันได้ว่าผู้สมัครนั้น ชื่อจริง นามสกุลจริง อายุจริง เป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน ถูกต้องตามคุณสมบัติหรือเงื่อนไข

ที่วางไว้หรือไม่เป็นการป้องกันการทุจริตและการหลอกลวงได้ทางหนึ่ง

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า....
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ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 ส�านักทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลนครสกลนคร เมือ่ได้รบันโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของกรมการปกครอง
แล้วก็มาประชุมชี้แจงบุคลากรในนโยบายด้านต่าง ๆ ให้สอดรับกับภารกิจ ซึ่งภารกิจด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัว
ประชาชนน้ันมีความส�าคญัและต้องมกีารปรบัปรงุงานทะเบยีนราษฎรให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั การย้ายเข้า ย้ายออก การรณรงค์
แจ้งชื่อที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร เราจะดูแลตั้งแต่ก่อนเกิด (ระหว่างตั้งครรภ์) จนถึง
หลงัตาย (มีฌาปนสถานไว้บรกิารประชาชนส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย) ในแต่ละวนัจะมผีูม้าใช้บรกิารจ�านวนมากทัง้จากในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล ดังนั้นในช่วงเที่ยงของทุกวันจึงได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทุกคนเดินสอบถามประชาชนผู้มาติดต่อ
ทุกคนเพื่อแนะน�าและแจ้งคิวให้ทราบทุกคน นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันแล้วยังเป็นการพูดคุยท�าความเข้าใจกัน
อีกทางหนึ่งด้วย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท�าให้งานบริการเป็นงานที่มีความพร้อมส�าหรับบริการประชาชนทั้ง
ด้านงบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากรที่เริ่มต้นจากการสอบคัดเลือก (ทัศนคติที่ดี Service Mind ในขั้นตอนแรกของการรับสมัคร)
ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการที่จะมีข้อจ�ากัดในหลาย ๆ ด้าน
 ส�านักทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลนครสกลนครมเีป้าหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาลมบีตัรประชาชนทกุคนและไม่ต้องการ
ให้ประชาชนมานัง่รอรบับรกิาร การให้บรกิารในเชิงรกุคอืการออกบรกิารถงึพืน้ทีเ่ข้าถงึชมุชนและในอนาคตหากระเบยีบเปิดกว้าง
จะจัดให้มสี�านกัทะเบยีนย่อย เพือ่ลดความแออดัในเขตเทศบาลได้ ซ่ึงเทศบาลสามารถแต่งต้ังผู้ช่วยนายทะเบยีนและจัดสรรบุคลากร

ประจ�าแต่ละแห่งได้

นายโกมุท ทีฆธนานนท์
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

นายวิโรจน์ เสนาธิบดี
ปลัดเทศบาลนครสกลนคร
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี

 ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอหนองหาน มปีระชากรกว่า 116,000 คน ประชาชนพ้ืนทีใ่กล้ - พ้ืนทีไ่กลมาขอรรับบริการในปรมิาณ

มากตลอดทัง้วนัการให้บรกิารจงึต้องรวดเรว็ กระชบั ถกูต้อง ทนัต่อความต้องการและทัว่ถงึทกุคน ประสบการณ์ในการท�างานและ

การสังเกตรูปพรรณสัณฐาน การสอบถามพูดคุย การตรวจสอบจากฐานข้อมูล เป็นปัจจัยส�าคัญที่บุคลากรงานทะเบียนต้องเรียนรู้

ศกึษา และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพราะในปัจจบุนังานทะเบยีนทกุประเภทเป็นงานทีจ่ะเจอปัญหาแปลก ๆ  นอกต�ารา องค์ประกอบใหม่ ๆ  

ตัวแปรใหม่ ๆ แต่ละแห่งจะมีปัญหา case ต่าง ๆ ที่หลากหลาย จะสอบถามเป็นหนังสือหารือก็จะล่าช้า ปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหา

ไม่เหมอืนเดมิท�าให้ต้องศึกษาให้ทนัสถานการณ์ และปัจจบุนัประชาชนจะมองเรือ่งสทิธขิองตนเอง (เวลาของเขามค่ีา) ไม่ใช่ก้มหน้า

นั่งรอจนกว่าจะถึงคิว ดังนั้นความแม่นย�าและยึดถือระเบียบเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องส�าคัญ สิ่งที่ส�านักทะเบียน

อ�าเภอหนองหานได้รณรงค์ประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง คอืการให้ประชาชนพกบตัรประจ�าตัวประชาชน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

การท�าบัตรใหม่ทุกครั้งที่มาติดต่อราชการหรือหน่วยงานที่ต้องใช้บัตรในการแสดงสิทธิแสดงตน 

นายโชคชัย วัฒนะกูล
นายอ�าเภอหนองหาน
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดนครสกลนคร

 ส�านักทะเบียนอ�าเภอบ้านม่วง เป็นส�านักทะเบียนที่ี่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไกลที่สุด 120 กิโลเมตร การดูแลช่วยเหลือ

ประชาชนในการให้บริการ นายอ�าเภอจะให้ความส�าคัญในสิทธิที่ควรจะได้รับของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม รวมถึง

คนยากจน คนด้อยโอกาส และคนพิการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ส�านักทะเบียนอ�าเภอบ้านม่วงต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะ

บคุลเหล่านีค้วามกลวั วติกกงัวล หรอืโอกาสทีจ่ะเข้ามาติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความยากล�าบาก โดยสภาพของพืน้ที่ 

ประชากรส่วนหนึ่งจะเป็นชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทยเข้ามาอาศัยอยู่ มีการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น 

อเมริกา อังกฤษ สแกนดิเนเวีย ท�าให้การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้า ทร.13 หรือเพิ่มชื่อกรณีคนไทยเกิดในต่างประเทศเข้า ทร.14 

เพราะชาวต่างชาตเิหล่านีจ้ะมาในลกัษณะของการชกัชวนของเพ่ือน ๆ  ท่ีมภีรรยาเป็นคนไทยและชอบภมูปิระเทศ สภาพความเป็นอยู ่

วัฒนธรรม ของชาวอีสานตอนบนที่อากาศดี มีน�้าไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่อื่น เมื่อมาจดทะเบียนสมรสก็จะตรวจสอบความเกี่ยวพัน 

ยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ รักประเทศไทยและอยู่กินฉันสามีภริยาจริง และสิ่งส�าคัญอีกประการคือการเพิ่มชื่อคนตกหล่น คืนสภาพ

บุคคล ซึ่งนายอ�าเภอให้ความส�าคัญเมื่อปรากฏหลักฐานแจ้งการเกิดที่เราสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ

เป็นคนไทยจริงก็ต้องให้ความช่วยเหลือให้โอกาสและให้สิทธิ 

นายยงยุทธ ภู่สมนาม
นายอ�าเภอบ้านม่วง
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 ชีวิตของมนุษย์ทุกคน เมื่อได้เกิดมาแล้วทุกคนย่อม 

ปรารถนาความอยู ่ดีมีสุข และร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

แต่ในบางครั้งมนุษย์บางคนก็ไม่ได้สมปรารถนาทุกสิ่งที่อย่าง

ท่ีใจหวัง ด.ญ.ชนิตา ไกรษร ประชาชนชาวอ�าเภอบ้านม่วง 

เกิดมามีร่างกายพิการ แขนขาลีบ และมีพัฒนาการทางสมอง

“บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”
หัวใจของสำานักทะเบียนอำาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เหมือนเด็ก 3 ขวบ หลังจากคลอด มารดาได้น�ามาให้ยายเลี้ยงและไม่ได้ติดต่อมาอีกเลย ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่กับนางหวั่น 

ไกรษร ผู้เป็นยายวัย 80 ปี การเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การหาเงินเลี้ยงชีวิตของยายวัยชรากับหลานพิการเป็นไปด้วย

ความล�าบากและขัดสน อาศัยข้าววัดและความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านประทังชีวิต ด้วยเรี่ยวแรงถดถอยลงตามวัยของยาย

และต้องดแูลหลานตลอดเวลา ท�าให้หนทางในการด�ารงชวีติเริม่มดืมดิ และหลานกไ็ม่ได้แจ้งเกดิไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน ไม่มี

บัตรประจ�าตัวประชาชนท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการจากทางรัฐได้ 

 นายยงยุทธ ภู่สมนาม นายอ�าเภอบ้านม่วง เมื่อได้รับทราบความเดือดร้อนของสองยายหลาน จึงได้เดินทางไปยัง

บ้านของสองยายหลาน พดูคยุสอบถามปัญหาความเดอืดร้อน เร่งให้ความช่วยเหลอืในทกุทาง ซึง่เริม่จากตรวจสอบหลักฐาน

แจ้งการเกดิทีต่รวจสอบได้ พยานบุคคลท่ีให้การรบัรอง ผูน้�าชมุชน การท�าประชาคมจนไม่มใีครคดัค้านเพ่ือเป็นการตรวจสอบ

ทัง้สองฝ่าย ให้เป็นไปตามระเบยีบกฎหมายและเป็นคนไทยจรงิกต้็องให้ความช่วยเหลอืให้โอกาสและให้สทิธ ิหลงัจากได้ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้ว นายอ�าเภอจึงได้อนุมัติเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านแก่ ด.ญ.ชนิตา 

และอ�านวยความสะดวกในการจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน เพือ่ใช้แสดงตวัตนในการขอรบัเบีย้ยงัชพีคนพิการและในการ

รักษาพยาบาล และนายอ�าเภอได้ประสานกาชาดจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือในการด�ารงชีวิตในระยะยาว ซึ่งนายอ�าเภอ

ให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกคน หากเป็นประชาชนคนไทยต้องได้รับสิทธิทุกคน
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ถาม บดิาของผูร้้องถงึแก่กรรมแต่ยงัไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน 

ผูร้้องจงึได้ย่ืนค�าร้องขอให้นายทะเบยีนเพ่ิมชือ่บดิา ซึง่ถงึแก่กรรม

ไปแล้วในทะเบียนบ้านก่อน แล้วจึงจะแจ้งการตายของบิดา

ขอทราบแนวทางปฏิบัติว่าจะด�าเนินการอย่างไร

 

ตอบ เจตนารมณ์ของกฎหมายการทะเบียนราษฎร คือ

การจัดท�าทะเบียนโดยเฉพาะทะเบียนบ้านจะใช้ลงรายการ

หรือเพิม่ชือ่บุคคลเฉพาะผูท่ี้ยงัมชีีวิตอยูเ่ท่าน้ัน นอกจากนีต้าม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 15 การถงึแก่ความตาย

เป็นเหตุให้สิ้นสภาพบุคคลไป ฉะนั้น ผู้ร้องจึงไม่สามารถยื่น

ค�าร้องขอเพิ่มชื่อบิดาในทะเบียนบ้านได้ในกรณีนี้ แต่ให้แจ้ง

การตายได้ ตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. 2535 

ที่ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว

ถาม นางสาว ง. ได้รบัอนญุาตให้ใช้ชือ่สกุล “สสสสส” ร่วมกับ

นาย ก. และได้ขอแก้ไขรายการชื่อสกุลในทะเบียนบ้านแล้ว 

ต่อมาได้ขอแก้ไขชื่อสกุลกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมอีก จะด�าเนินการ

แก้ไขได้หรือไม่

ตอบ ในกรณีดังกล่าวมีกฎหมายและระเบียบที่จะพึง

น�ามาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1561 บัญญัติไว้ในวรรคแรกว่า 

“บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา” ฉะนั้น เมื่อ นางสาว ง. ได้รับ

อนญุาตให้ใช้ช่ือสกุลกับ นาย ก. แล้วต่อมาภายหลงัขอกลบัมา

ใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ย่อมด�าเนินการได้

ถาม นาย บ. จดทะเบียนรับ นาย จ. เป็นบุตรบุญธรรม และ 

นาย จ. ได้แก้ไขชื่อสกุลเป็นชื่อสกุลเดียวกับ นาย บ. ตามบิดา

บญุธรรม กรณีดงันีบ้ตุรทกุคนของ นาย จ. จะขอแก้ไขชือ่สกลุ

ตามบิดาได้หรือไม่ และจะต้องขออนุญาตต่อ นาย บ. หรือไม่

ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 

1561 บัญญัติในวรรคแรกว่า “บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา” 

กรณนีีบ้ตุรทกุคนของ นาย จ. จงึมสีทิธทิีจ่ะใช้ชือ่สกลุตามบิดาได้ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตจาก นาย บ. ก่อน

ถาม เด็กชาย ส. มีบิดาชื่อ นาย กก. มารดาชื่อนางเสริมสวย 

ต่อมา นาย กก. ได้เปล่ียนชือ่เป็น นายสุดหล่อ และนางเสรมิสวย 

ได้เปลีย่นชือ่เป็น นางงดงาม ในกรณนีีบ้ดิามารดาจะยืน่ค�าร้อง

ขอแก้ไขรายการในสติูบตัรของเด็กชาย ส ให้ตรงกบัช่ือทีแ่ท้จรงิ

ในปัจจุบันได้หรือไม่

ตอบ ในกรณีที่บิดามารดาได้ขอเปลี่ยนชื่อตัวภายหลังจาก

ที่ได้แจ้งการเกิดของบุตรแล้ว จะไม่สามารถขอแก้ไขรายการ

สตูบิตัรของบตุรให้ถกูต้องตรงกบัปัจจุบนัได้ เนือ่งจากในขณะ

ที่เด็กเกิดบิดาใช้ชื่อว่า นาย กก. และมารดาชื่อนางเสริมสวย 

ซ่ึงถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในขณะนั้น หากภายหลังบิดา

มารดาได้ขอเปล่ียนชื่อใหม่ก็น�าหลักฐานการเปล่ียนชื่อไปขอ

แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านได้ แต่รายการในสูติบัตรของ

บุตรไม่สามารถแก้ไขได้
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ถาม การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน กรณรีบับุตรบุญธรรม 

การลงรายการชือ่สกลุ ชือ่บดิามารดา สญัชาต ิในรายการของ

บุตรบุญธรรมในทะเบียนบ้านนั้นจะลงรายการอย่างไร

ตอบ การแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน กรณีท่ีมีการรับ

บุตรบุญธรรมนั้น ถ้าผู้รับบุตรบุญธรรมร้องขอให้แก้ไขชื่อสกุล

ของบุตรบุญธรรมจากชื่อสกุลเดิมเป็นชื่อสกุลของผู้รับบุตร

บุญธรรม ก็ย่อมกระท�าได้โดยน�าหลักฐานการจดทะเบียนรับ

บุตรบุญธรรมไปแสดงต่อนายทะเบียน ส่วนรายการในช่อง

บิดามารดา จะแก้ไขช่ือบิดามารดาเดิมเป็นช่ือบิดามารดา

ผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น จะกระท�ามิได้เพราะรายการช่องบิดา

มารดาในทะเบียนบ้านมีไว้เพ่ือประสงค์จะได้ทราบประวัติ

ที่แท้จริงของแต่ละบุคคล อีกทั้งบุตรบุญธรรมยังไม่สูญสิทธิ

และหน้าที่ในครอบครัวท่ีให้ก�าเนิดมา ส�าหรับกรณีที่บุตร

บุญธรรมเป็นคนต่างด้าว การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

มิได้ท�าให้เปลี่ยนแปลงสัญชาติแต่อย่างใด บุตรบุญธรรมยัง

คงมีสัญชาติเดิม

ถาม มอบหมายให้คนอื่นที่มิใช่เจ้าบ้านไปแจ้งเกิด แจ้งตาย 

แจ้งย้ายที่อยู่หรือแจ้งเรื่องเกี่ยวกับบ้านได้หรือไม่ ถ้าได้ท�า

อย่างไร

ตอบ การแจ้งดังกล่าวกฎหมายการทะเบยีนราษฎรก�าหนด

ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน แต่ขณะเดียวกันก็ได้ก�าหนดให้

เจ้าบ้านมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทนได้เช่นเดียวกัน

โดยในมาตรา 46 ของกฎหมายการทะเบียนราษฎรสรุปได้ดงันี้

 ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องแจ้ง (ซึ่งก็คือเจ้าบ้าน) ได้มอบหมาย

ให้ผู้ใดไปแจ้งแทนและเม่ือผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งต่อผู้มีหน้าที่

รับแจ้งแล้ว ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่นั้นได้แจ้งแล้ว

 จากมาตรา 46 จะพิจารณาเห็นว ่ากฎหมายมี

เจตนารมณ์ในเรื่องการอ�านวยความสะดวกในการแจ้งให้กับ

ประชาชนเป็นส�าคัญ จึงไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

มอบหมายให้บุคคลอื่นไปท�าหน้าที่แทนเจ้าบ้านว่าต้องท�า

อย่างไร เพียงแต่ว่าการมอบหมายของเจ้าบ้านจะต้องปรากฏ

หรือให้ทราบรายละเอียดว่าได้มอบให้ใครไปท�าอะไร แล้วลง

ลายมือช่ือเจ้าบ้านผู้มอบหมายและมอบหมายบัตรประจ�าตัว

ประชาชน พร้อมท้ังส�าเนาทะเบยีนบ้านฉบบัเจ้าบ้านให้ผู้รบัมอบ

น�าไปแสดงต่อนายทะเบยีนกเ็ปรียบเสมอืนเจ้าบ้านไปแจ้งด้วย

ตนเองแล้ว สรุปได้ว่าการมอบหมาย (เจ้าบ้าน) สามารถจัดท�า

เป็นหนังสือขึ้นมาเองได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้หนังสือที่เป็น

รูปแบบที่ส�านักทะเบียนก�าหนดขึ้น
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