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

ฉบับเดือน ธันว�คม 2559

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต, รณภพ เหลืองไพโรจน์, ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร ชิดชนกนารถ

ท์ี่ปรึกษา วีนัส สีสุข, สัญชัย เตชนิมิตวัช, วิพร แววศรีผ่อง, คำานวน วิบูลย์พันธ์, วีระชาติ ดาริชาติ, บรรจบ จันทรัตน์, สุชาติ ธานีรัตน์, นวน โทบุตร บรรณาธิการประจำาฉบับ ประเชิญ สมองดี

กองบรรณาธิการ ประเชิญ สมองดี, สุชาติ บุญสิทธิ์ ฝ่ายจัดทำา ณัฐพร พรหมมาสกุล ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง ศุภเชษฐ แสนยางนอก, สุรีย์ จิตต์โสภา, พรทิพย์ สงศรีอินทร์

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

คำ�นำ�
 นับเป็นวาระอันเป็นมหามงคลของปวงพสกนิกรชาวไทย และเป็นที่ปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันสำาคัญใน

ประวัติศาสตร์ไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 19.16 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

เสดจ็ออก ณ พระทีน่ั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ ผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค์ 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ 

ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์

เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์

 ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

 สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ได้โดยเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ต้ังแต่ทรงพระเยาว์ และได้ทรงบำาเพ็ญ

พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก เพื่อยังความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร ข้าราชการ พนกังานราชการและลกูจ้าง สำานกับรหิาร

การทะเบียน กรมการปกครอง ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

                 ข้าพระพุทธเจ้า

          นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

            ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

            บรรณาธิการอำานวยการ
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ฉบับเดือน ธันว�คม 2559

 สถาบันพระมหากษัตริย์ คนไทย และสังคมไทย มีความผูกพันเกี่ยวข้องดำารงอยู่คู ่กันมาตั้งแต่สร้างชาติ

ขึน้มาครัง้แรก เป็นชาตท่ีิมเีอกราชในช่วงเวลานานกว่า 700 ปี ความเป็นชาตไิทยได้ดำารงผ่านยคุสมยัถงึ 4 สมยั คอื สโุขทยั 

อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แต่ละราชธานีมีพระเจ้าแผ่นดินทรงทำาหน้าที่ปกครองและปกป้องอาณาประชาราษฎร์

ด้วยทศพธิราชธรรม ทรงนำาความสงบสขุร่มเยน็ให้เกดิขึน้ในแผ่นดนิของพระองค์ แม้นยามมศีกึสงคราม พระองค์จะทรง

ทำาหน้าที่จอมทัพ ทรงเป็นผู้นำาของประชาชนในสนามรบปกป้องเอกราชของชาติให้ดำารงอยู่คู่แผ่นดินไทย ในยามสงบ

พระมหากษัตริย์ทรงทำาหน้าที่ปกครองดูแลบำาบัดทุกข์และบำารุงสุขให้แก่ทวยราษฎร์ ดังนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์

นับเป็นเสาหลักที่คำ้าจุนความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทรงมีบทบาทสำาคัญโดยตรงต่อ

การสร้างชาติ ดำารงชาติ และพัฒนาชาติ เกิดความเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมกับอารยประเทศ การดำารงความเป็นเอกราช

ของชาติไทยตั้งแต่สร้างชาติจนถึงปัจจุบัน ด้วยพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพ

ที่เมืองเขมรเพ่ือมาปราบปรามการจลาจลที่กรุงธนบุรีและทรงรับอัญเชิญจากข้าราชการและราษฎรขึ้นทรงราชย์ใน

ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช 1144 (ตรงกับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325) โดยมีรายพระนามของพระมหากษัตริย์แห่ง

ราชจักรีวงศ์ ดังนี้

 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - 2352)

 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352 - 2367)

 3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367 - 2394)

 4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411)

 5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453)

 6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 - 2468)

 7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468 - 2477)

 8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พ.ศ. 2477 - 2489)

 9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 - 2559)

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสนี้ ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์

ในการน้ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร มพีระราชดำารัสตอบรับการขึน้ทรงราชย์

และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลมิพระปรมาภไิธยว่า “สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร”

นับเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

 สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำากัด อรุณการพิมพ์, 2546

 คณะกรรมการจดังานสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 200 ปี. พระมหากษตัรย์ิในพระบรมราชจกัรวีงศ์กบัประชาชน. กรงุเทพฯ :

โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2525

 คณะกรรมการชำาระประวัติศาสตร์ไทย สำานักนายกรัฐมนตรี. ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 - 3. กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์การพิมพ์, 2525

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
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ฉบับเดือน ธันว�คม 2559

ข่�วส�รก�รทะเบียน
พิธีมอบรางวัลสำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี 2559

 พลเอกอนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธมีอบรางวลัตามโครงการคดัเลอืก

สำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ 

กรุงเทพมหานคร โดยมีสำานักทะเบียนอำาเภอ และสำานักทะเบียนท้องถิ่นเข้ารับมอบโล่รางวัล จำานวน 28 รางวัล



5

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 
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 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำานักบริหารการทะเบียน ณ อาคารกรมการปกครอง คลองเก้า 

อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
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การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

โดยมีนางวพิร แววศรผ่ีอง ผูอ้ำานวยการส่วนส่งเสรมิการทะเบยีนและบตัร ให้การต้อนรบัและกล่าวรายงาน การฝึกอบรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรในส่วนภูมิภาค กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากร

ผู้ปฎบิตังิานทะเบยีนและบตัรของสำานกัทะเบยีนจงัหวดัและสำานกัทะเบยีนอำาเภอ ซึง่ได้ดำาเนนิการจัดฝึกอบรมจำานวน 3 รุน่

ประกอบด้วย

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมจาก

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำาพูน ลำาปาง แพร่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์ รวมจำานวน 128 คน

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดสงขลา 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช รวมจำานวน 119 คน

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้ารับการอบรมจาก

จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ รวมจำานวน 80 คน

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
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ข่�วส�รก�รทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร

 นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้อำานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายตาม

โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 

2559 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นตัวแทนของสำานักทะเบียน

ในการประชาสัมพันธ์ ดูแล แนะนำา และตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ ทำาให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเกิด

ประสทิธภิาพและประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว ยิง่ขึน้ ในการนีม้ผู้ีแทนสำานกัทะเบยีนจังหวดั/อำาเภอ/ท้องถิน่ 

จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เข้ารับการฝึกอบรมเป็นชุดครู ก. จำานวน 89 คน
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม

 สำานักทะเบยีนอำาเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม มีนายพีรพล ลอืล่า เป็นนายอำาเภอ และ มนีายสนุทร ซอยรมัย์ เป็นปลดัอำาเภอ

หวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและบัตร เป็นสำานักทะเบียนอำาเภอทีไ่ด้รบัรางวลัสำานกัทะเบยีนดีเด่นรองชนะเลศิ อนัดับ 3 ประเภทสำานกัทะเบยีน

อำาเภอ จำานวนราษฎรตั้งแต่ 50,000 – 80,000 คน ตามโครงการคัดเลือกสำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี 2559 ปัจจุบันมีบุคลากร

ผูใ้ห้บรกิารงานทะเบยีน จำานวน 3 คน ประกอบด้วยปลดัอำาเภอหวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและบตัร และสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 2 คน

 อำาเภอศรสีงครามเป็นอำาเภอขนาดกลาง และมพ้ืีนทีอ่ำาเภอใกล้กบัจังหวดัสกลนครมากกว่า ทำาให้มปีระชาชนใน 3 อำาเภอ

ของจังหวดัสกลนคร (อำาเภอทา่อุเทน อำาเภออากาศอำานวย และอำาเภอกุสุมาลย์) เขา้มาใช้บริการเป็นจำานวนมาก รวมถึงประชาชน

จากแขวงคำาม่วน ประเทศลาว (ทำาบัตรประจำาตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะบียน บุคคลประเภท 6 มีชื่ออยู่ใน ท.ร.13 มีครอบครัวอยู่ใน

ประเทศไทย เข้ามาประกอบอาชีพข้ามไป - มา ตั้งรกราก ในประเทศไทย)

นายพีรพล ลือล่า
นายอ�าเภอศรีสงคราม
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 นาย สนุทร ชอยรมัย์ ปลดัอำาเภอหวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและบัตร

กล่าวว่า.... “โดยสภาพพืน้ทีต้่องเน้นเรือ่งของความมัน่คงยดึระเบยีบ

กฎหมาย และการอำานวยความสะดวกทีไ่ม่ขดักฎหมาย” ซึง่ปลดัอำาเภอ

หวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและบตัรดูแลรบัผดิชอบทัง้งานทะเบยีนและ

งานป้องกัน ทำาให้ทำางานควบคู่กัน เช่น ไปตรวจสถานบริการเจอ

แรงงานต่างด้าว ก็จะแนะนำาให้ไปตรวจร่างกายและต่อบัตรประจำาตัว

ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เป็นการบูรณาการงาน 2 อย่างเข้าด้วยกัน

 ในการให้บรกิารน้ัน การรบัรองบุคคลทกุประเภทเป็นเรือ่งที่

ประชาชนมาขอรับบริการมากที่สุด โดยเฉพาะในกรณีของที่ดิน 

 มีบุคลากร 4 คนประกอบด้วย ข้าราชการ 2 คน และลูกจ้าง 2 

คน ดแูลรบัผิดชอบประสานสำานกัทะเบยีนจงัหวดั/สำานกัทะเบยีนอำาเภอ/

สำานักทะเบียนท้องถิ่น รวม 23 แห่ง

 “งานของศนูย์บริหารการทะเบยีนภาคสาขาจังหวัดเป็นงาน

ที่ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา ต้องปรับวิธีการทำางานและวางแผนการ

ทำางาน อยู่เสมอ รวมถึงการประสานหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ ตลอด

จนปลูกฝังจิตสำานึกในการทำางานแก่น้อง ๆ ที่เข้ามาใหม่ให้มีความ

รับผิดชอบ”

ที่ตั้ง : 211 หมู่ 5 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ : 042 - 515658

นางสาวประธีป มาภา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4

สาขาจังหวัดนครพนม

แนะนำ�ศูนย์บริห�รก�รทะเบียนภ�ค 4

ส�ข�จังหวัดนครพนม

นางสาวสงกรานต์ ภูพวก

นายมานิต เกษมสินธุ์

นายธรรมวัฒ
น์ วะบังลับ

เช่น สำานกังานทีด่นิให้ประชาชนมารบัรองการตายของบดิาผู้ยืน่คำาร้องเป็นประชาชนท่ีมอีาย ุ80 ปี ซ่ึงโดยลักษณะทางกายภาพแล้ว

ผู้ยื่นคำาร้องอายุ 80 ปี สามารถสันนิษฐานได้ว่าบิดาน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว อยากให้สำานักทะเบียนกลางประสานกรมที่ดินและแก้ไข

ในกรณีดังกล่าว เพราะเป็นการเพิ่มงานที่ไม่จำาเป็นให้กับสำานักทะเบียนอำาเภอ และในการแก้ไขรายการทะเบียนราษฎร กระบวนการใด 

ที่สำานักทะเบียนอำาเภอสามารถแก้ไขได้ (เรื่องการแก้ไขเล็กน้อย) ควรให้สำานักทะเบียนอำาเภอแก้ไข และต้องการให้เพิ่มบุคลากร

ผู้ปฎิบัติงาน โดยเฉพาะลูกจ้าง โดยให้อำาเภอเป็นผู้คัดเลือก
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 กรมการปกครอง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.2/ว 26221 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 แจ้งแนวทางปฏิบัติให้
จงัหวดัและกรุงเทพมหานคร อำานวยความสะดวกในการจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนให้กบัผูป่้วยตดิเตยีง คนชรา และผูพิ้การ
จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ท่ีมีความจำาเป็นในการใช้บัตรประจำาตัวประชาชนเพื่อแสดงตนขอรับสิทธิต่าง ๆ จากภาครัฐ
ในกรณีเร่งด่วน ดังนี้
  1. ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อขอรับบริการจากสำานักงานเขต หรือส่วนบัตรประจำาตัวประชาชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-7610
  2. ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ติดต่อขอรับบริการจากอำาเภอ เทศบาลหรือเมืองพัทยา
  3. ติดต่อผ่านศูนย์บริการ ถามตอบปัญหาด้านการทะเบียน (Call Center 1548) เพื่อประสานงานหน่วยงาน
จัดหน่วยบริการจัดทำาบัตรเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง 
 สำาหรับวันหยุดราชการให้ติดต่อทางเว็บไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th/callcenter1548/New1548/
Board_Addques.php
 เมื่อพนักงานเจา้หน้าที่ได้รบัการตดิต่อจากญาตขิองบุคคลดังกลา่ว แจ้งความประสงคข์อรบับริการจดัทำาบัตรประจำาตวั
ประชาชนนอกสถานที่ ให้สอบถามข้อเท็จจริง และสภาพปัญหาที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมาขอรับบริการทำาบัตร
ประจำาตวัประชาชนได้ ให้อำาเภอ เทศบาลและเมอืงพัทยาประสานกบัศนูย์บริหารการทะเบยีนภาคสาขาจังหวดัในเขตพืน้ที่ 
สำาหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้สำานักงานเขตประสานกับส่วนบัตรประจำาตัวประชาชน พร้อมส่งแบบคำาร้องขอรับบริการ
ทำาบัตรประจำาตัวประชาชนนอกสถานที่ฯ เพื่อจัดชุดหน่วยบริการจัดทำาบัตรเคลื่อนที่ออกให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
 อน่ึง หากบคุคลดงักล่าวเคยทำาบตัรประจำาตวัประชาชนมาแล้ว ผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรงสามารถยืน่คำาขอสำาเนาหลกัฐาน
รายการเกี่ยวกับบัตรประจำาตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำาตัวประชาชน จากอำาเภอ เขต เทศบาล หรือ
เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ไปเป็นหลักฐานในการแสดงตนได้

 นายคำานวน วิบูลย์พันธุ์ ผู้อำานวยการส่วนบัตรประจำาตัวประชาชน และคณะเจ้าหน้าที่ของชุดหน่วยบริการจัดทำา
บัตรเคลื่อนที่ MOBILE UNIT ของสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้รับการประสานจากหน่วยของรัฐในพื้นที่
อำาเภอลำาลกูกา จังหวดัปทมุธาน ีออกให้บรกิารจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนแก่ นางจริาภรณ์ เตชะสนิธุ ์ประชาชนในพืน้ท่ี
ชุมชนหมู่บ้านทำาเลทอง ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดิน ยืน นั่ง ได้
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ 8 ปีก่อน และเข้ารับการรักษาพยาบาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และนางจิราภรณ์ เตชะสินธุ์
ได้ทำาบัตรประจำาตัวประชาชนครั้งล่าสุดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 บัตรหมดอายุ 22 สิงหาคม 2553

การให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน
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 สำาหรับในส่วนภูมภิาค ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาคสาขาจงัหวดั ร่วมกบัจังหวดั อำาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ได้จดัชดุหน่วยบรกิารจดัทำาบัตรเคลือ่นท่ี (Mobile Unit) ออกให้บรกิารจดัทำาบตัรประจำาตัวประชาชนให้กบับคุคลเป้าหมาย

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 นับเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่แบบเชิงรุกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แ่ก่ประชาชน

ในการขอรับสิทธิที่ประชาชนคนไทยพึงได้รับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน



การมอบรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ประจำาปี พ.ศ.2559
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 นายชำานาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธิบดกีรมการปกครอง เป็นประธานการมอบรางวลัศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ประจำา

ปี พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 สำาหรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำาปี พ.ศ.2559 แบ่งเป็น 3 ประเภท ๆ ละ 5 รางวัล 

รวม 15 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย 

 1. ศาลเจ้าขนาดเล็ก 

  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่

  ศาลเจ้าหลักเมืองกำาแพงเพชร อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร

 2. ศาลเจ้าขนาดกลาง

  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่

  ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 3. ศาลเจ้าขนาดใหญ่

  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 70,000 บาท ได้แก่

  ศาลเจ้ากัมเทียนไต้ตี่ปุงเฒ่ากงม่า อำาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 คณะทำางานกลั่นกรองตัวช้ีวัดและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการสำานัก/กอง 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกรมการปกครอง ได้ทำาการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสำานกับริหารการทะเบยีน เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี 24 พฤศจกิายน 2559 ณ ห้องประชมุบวัขวญั สำานกับริหารการทะเบยีน 

(คลองเก้า) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำานักบริหารการทะเบียนมีผลการประเมินเท่ากับ 4.6518 คะแนน

เป็นลำาดับที่ 3 ในกลุ่มสำานัก/กองขนาดใหญ่

 คณะผู้บรหิาร ข้าราชการ พนกังานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรสังกดัสำานกับริหารการทะเบียน พร้อมทัง้ สมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน และทหารสังกัดกองพลทหารราบที่ 12 ค่ายพรหมโยธี ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ในการทำาความสะอาดบรเิวณโดยรอบอาคารกรมการปกครอง และบ้านพกัข้าราชการกรมการปกครอง (คลองเก้า) อำาเภอลำาลกูกา

จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชในโอกาสวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพปีที ่89 เมือ่วนัองัคารที ่22 พฤศจกิายน 2559 
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ฉบับเดือน ธันว�คม 2559

ถาม การจดทะเบียนสมรสถ้าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายอายุ 18 ปี

ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา

มารดา แต่ถ้าบิดามารดาเสียชีวิตจะดำาเนินการอย่างไร

 

ตอบ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายยังเป็นผู้เยาว์ ดังนั้น ผู้เยาว์อาจ

ร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้ทำาการสมรสตาม ป.พ.พ.มาตรา 

1456 หรือร้องขอต่อศาลตั้งผู้ปกครองตามมาตรา 1436 (4)

ถาม การหย่า ไม่มีพยานบุคคลมาด้วย แต่ยืนยันที่จะ

จดทะเบียนหย่า จะหย่าได้หรือไม่

ตอบ ระเบยีบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครัว พ.ศ.2541 

ข้อ 20(3) ให้ผูร้้องและพยานลงลายมอืชือ่ในทะเบียนการหย่า

(คร.6) ดังน้ันจึงต้องมีพยานในการจดทะเบียนการหย่า 

ซึ่งนายทะเบียนอำานวยความสะดวกให้กับผู้ร้องได้ โดยจัดหา

พยานให้ (ค่าพยานคนละ 2 บาท ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2504 

ออกตามความใน พ.ร.บ.กำาหนดอตัราค่าธรรมเนยีม พ.ศ.2503) 

เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ถาม กรณีจดทะเบยีนการหย่าโดยทีฝ่่ายชายบวชเป็นพระอยู่

แต่ไม่สะดวกมาที่อำาเภอนั้นต้องปฏิบัติอย่างไร

 

ตอบ การบวชเป็นพระภกิษ ุไม่เป็นเหตใุห้ขาดจากการสมรส 

ดังนั้น นายทะเบียนต้องแจ้งให้ฝ่ายหญิงทราบว่า หากประสงค์

จะหย่าทำาได้ 2 วิธี คือ 1. หย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย

2. หย่าโดยคำาพิพากษาของศาล

ถาม การจดทะเบียนรับรองบุตร หากมีบุตร 2 คน สามารถ

จดทะเบียนได้ในทะเบียนเดียวได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1548 กำาหนดให้การ

จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับ

ความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก ดังนั้นการให้ความ

ยินยอมของเด็กเป็นเร่ืองเฉพาะตัวท่ีต้องให้ความยินยอม

เป็นราย ๆ ไป จึงไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตร 2 คน

ในเลขทะเบียนเดียวกันได้
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ฉบับเดือน ธันว�คม 2559

ถาม อำานาจปกครองบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคู่หย่า

มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

ตอบ การหย่าโดยความยนิยอม สาม ีภรยิาต้องตกลงกนัเป็น

หนังสือว่าใครจะเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองบุตรคนใด ตามนัย

ป.พ.พ.มาตรา 1520 และจะเป็นการตัดอำานาจปกครองบุตร

ของอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากบิดาและมารดาตกลงกันตามที่มี

กฎหมายบญัญตัไิว้ให้ตกลงกนัได้ ตามนยั ป.พ.พ.มาตรา 1566 

(6) หากจะมีการเปลี่ยนอำานาจการปกครองบุตรในภายหลัง

จากท่ีมีการตกลงเป็นหนังสอื (สญัญาหย่า) แล้ว จะต้องร้องขอ

ต่อศาลเท่านั้น

ถาม จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีบิดามารดาเสียชีวิต

แล้วทั้งคู่ ผู้มีอำานาจให้ความยินยอมคือใคร

ตอบ กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรม

บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ต ้องมีผู ้มีอำานาจให้ความยินยอม

แต่หากบุตรบุญธรรมเป็นผู ้เยาว์ การรับผู ้เยาว์เป็นบุตร

บุญธรรมจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดา

หรือมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าไม่มีผู้มีอำานาจให้

ความยินยอมให้ผู ้ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการ

ร้องขอต่อศาลให้มคีำาสัง่อนญุาตแทนการให้ความยนิยอมตาม 

ป.พ.พ.มาตรา 1598/21

ถาม กรณีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เด็กอายุ 8 ปี 

สัญชาติไทย โดยมารดายื่นคำาร้องขอจดทะเบียนยกบุตรของ

ตนเอง ให้เป็นบตุรบญุธรรมของสามชีาวต่างชาติท่ีจดทะเบยีน

สมรสกับมารดาเด็กตามกฎหมายต่างประเทศ สามารถ

จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ สามีชาวต่างชาติที่จดทะเบียน จดทะเบียนรับบุตร

บุญธรรมได้ โดยยื่นคำาร้องต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กทม. ณ ศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ก่อน ตามนัย พ.ร.บ.รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 

มาตรา 20 วรรค 2 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงนำาเอกสาร

หลกัฐานทีเ่กีย่วข้องมายืน่คำาร้องขอจดทะเบยีนรบับตุบุญธรรม

ณ สำานักทะเบียนอำาเภอ/เขต ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.

จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478

ถาม มารดาจดทะเบียนใหม่และใช้ชื่อสกุลของสามีใหม่

บุตรจะขอใช้นามสกุลใหม่ตามมารดาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ บุตรไม่สามารถใช้ชื่อสกุลของมารดาที่ใช้ในปัจจุบัน 

(ชื่อสกุลของสามีใหม่) เพราะบุตรมีบิดาผู้ให้กำาเนิดและใช้ช่ือ

สกุลของบิดาผู้ให้กำาเนิดแล้ว ตามนัย ป.พ.พ.บรรพ 5 มาตรา 

1561 แต่บตุรสามารถใช้ชือ่สกลุเดิมของมารดาก่อนจดทะเบียน

สมรสกับสามีใหม่ได้



 นายวีนัส สีสุข ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหารงานทะเบียน เปนประธานในการกลาวตอนรับและ

เปนวิทยากรบรรยายดานการทะเบียน หลักสูตรปลัดอำเภอ รุนที่ 221/2560 จำนวน 60 คน ณ หองประชุม ชั้น 8

โดยมีนายสุชาติ ธานีรัตน ผูอำนวยการสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน และนางวิพร แววศรีผอง

ผูอำนวยการสวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร รวมใหการตอนรับ

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
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