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

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

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, ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง, สุชาติ บุญสิทธิ์ ฝ่ายจัดทำา อุไรวรรณ สุขอนันต์, ศุภเชษฐ แสนยางนอก ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง สุรีย์ จิตต์โสภา, พรทิพย์ สงศรีอินทร์

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์ สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

มุ่งมั่นบริการปวงประชา พัฒนาทะเบียนไทยสู่สากล

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล

ประเทศไทย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสอดรับ

กบัยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และรองรบัการก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 

โดยหน่วยงานภาครัฐต้องปรับองค์กรเพือ่ทำางานให้เกดิความสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง

ที่จะเกิดขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับการทำางานของภาครัฐในการให้

บริการประชาชน รวมท้ังการบริหารงานได้สะดวกและรวดเร็วเพ่ือเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนสังคม สำาหรับในส่วนของสำานักทะเบียนกลาง ซ่ึงได้รับมอบหมายให้เป็น

หน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population

Information Linkage Center) กจ็ะได้ร่วมกบั ส่วนราชการและหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ

คำ�นำ�

ขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

ให้บรรลุผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป

 ความเคลื่อนไหวที่สำาคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย

สำาหรบัเดก็นกัเรยีน นกัศึกษา และบคุคลไร้สญัชาตท่ีิเกดิในราชอาณาจักร และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรือ่ง การสัง่ให้คนทีเ่กดิในราชอาณาจกัรและไม่ได้รบัสญัชาติไทย โดยมบีดิาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป 

และการให้สัญชาติไทย เป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งกรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดทราบและ

ดำาเนินการแล้ว นับเป็นอีกก้าวสำาคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของประเทศไทย 

 นอกจากน้ัน ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ

การออกหน่วยบรกิารเคลือ่นท่ีให้บรกิารประชาชนในพืน้ทีห่่างไกลตามโครงการให้บริการงานทะเบยีนทัว่ไป (กลุ่มบคุคลบนพ้ืนทีส่งู)

และข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการทะเบียนและบัตรอื่นๆ ขอเชิญติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหลายเหล่านี้ใน THE ONE

          นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

          ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

           บรรณาธิการอำานวยการ

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ

ฉบับเดือน มีนาคม 2560
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

ข่�วส�รก�รทะเบียน

 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการพฒันาทกัษะ
ด้านดจิทิลัสำาหรบัข้าราชการ และบุคลากรภาครฐั พร้อมกล่าวปาฐกถาพเิศษ เร่ืองรฐับาลดิจิทลักญุแจสูป่ระเทศไทย ๔.๐
และแถลงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หรือที่เรียกว่าพลวัต ประเทศไทยต้องเดินหน้าตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นก็จะหยุดอยู่กับที่ ทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไก
หลักในการขับเคล่ือนสังคม เพราะคนยุคใหม่ต่ืนขึ้นมาก็เริ่มต้นด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยีทั้งหมด จึงได้มอบนโยบายให้
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมดำาเนนิการ ทกุวนันีก้ารส่ือสารด้วยเทคโนโลยมีบีทบาทสำาคญั หน่วยงานภาครฐั
จึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำางานให้เกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้อย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ เป็นการยกระดบัการทำางานของภาครฐัในการให้บริการกับประชาชน การบริหารงาน
ได้สะดวกรวดเร็วและร่นระยะเวลา” หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสดังกล่าว
นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน ในฐานะคณะกรรมการบริหารสำานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมทั้งให้การต้อนรับและนำาเสนอแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการ
งานทะเบยีนและบตัรประจำาตวัประชาชนของกรมการปกครอง โดยมนีายวิเชยีร ชดิชนกนารถ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิาร
การทะเบียน ผู้อำานวยการส่วน พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ณ สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (คลอง 9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

 หน่วยแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกบัอำาเภอแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยให้บรกิาร 

ณ โรงเรยีนบ้านจะต ีตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชยีงราย เมือ่วนัศกุร์ที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมศีนูย์บรหิาร

การทะเบยีนภาค 5 สาขาจงัหวดัเชยีงราย ร่วมกบัสำานกัทะเบยีนอำาเภอแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยให้บรกิารจดัทำาบตัรประจำาตวั

ประชาชนให้กับประชาชนเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) ในโอกาสดังกล่าว นางวิพร แววศรีผ่อง ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริม

การทะเบียนและบัตร สำานักบริหารการทะเบียน ได้ร่วมคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง ทำาสื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมดังกล่าวด้วย

การออกหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

 นายนรภัทร ปลอดทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

การเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระหว่างระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

(MOI Linkage Center) กระทรวงมหาดไทย และศนูย์แลกเปลีย่นข้อมูลกระบวนการยตุธิรรม (Data Exchange Center) 

กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน เข้าร่วมเป็น

สักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว



7

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

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล

ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัว

ประชาชน ระหว่างกรมการปกครอง กบั สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่2 มนีาคม 2560

ณ ห้องประชมุสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 1 สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ถนนราชดำาเนนินอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำานวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

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

ฉบับเดือน มีน�คม 25608

 สำานกัทะเบียนอำาเภอทุง่ช้าง มนีายภเูบศ พฒุริตันาพร นายอำาเภอทุง่ช้าง เป็นนายทะเบยีนอำาเภอ และมนีายอารมณ์ คำาทอง

เป็นปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร

 นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำาเภอทุ่งช้าง ได้กล่าวถึงสภาพทั่วไปของอำาเภอทุ่งช้างว่า “ในอดีตอำาเภอทุ่งช้างเดิม

ชือ่ว่า “อำาเภอและ” ต่อมาในปี พ.ศ.2504 ได้ย้ายทีว่่าการอำาเภอมาต้ังอยูท่ี่ตำาบลทุ่งช้าง จึงได้เปล่ียนชือ่อำาเภอเป็น “อำาเภอทุง่ช้าง” 

ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 4 ตำาบล รวม 40 หมู่บ้าน ในจำานวนนี้เป็นหมู่บ้าน อพป. จำานวน 32 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำาบล 2 แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตำาบล 3 แห่ง ประเพณีสำาคัญของอำาเภอทุ่งช้าง คือ “งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 

เมษายนของทุกปี และมีแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ คือ อนุสรณีย์วีรกรรมพลเรือน ตำารวจ ทหาร เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อสดุดี

วีรกรรมของพลเรือน ตำารวจ ทหาร ที่ได้สละชีวิตร่วมต่อสู้เพ่ือป้องกันรักษาราชอาณาจักรไทยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2519”

 อำาเภอทุ่งช้าง เป็นอำาเภอชายแดน ท่านนายอำาเภอกล่าวถึงแนวทางการทำางานว่า “อำาเภอได้มีการผ่อนปรนให้ประชาชน

ชาวลาวเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี ซึ่งมีเขตติดต่อกับอำาเภอทุ่งช้างสามารถผ่านเข้ามาในเขตอำาเภอทุ่งช้าง ทางจุดผ่อนปรน

เพื่อเดินทางเข้าอำาเภอเมืองน่านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นขออนุญาตที่จุดผ่านแดนถาวร ทั้งนี้ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนชาวลาว และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับลาว”

นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร
นายอ�าเภอทุ่งช้าง

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
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ติดต่อสำานักทะเบียนอำาเภอทุ่งช้าง หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 5479 - 5375

 สำาหรบัแนวทางการให้บริการประชาชนของสำานกัทะเบียน

อำาเภอทุ่งช้าง ท่านนายอำาเภอ กล่าวว่า “ในแต่ละวนัจะมีประชาชน

มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนประมาณ 30 – 40 ราย

ซึ่งสำานักทะเบียนมีบุคลากรที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

และอำาเภอกจ็ะมกีารออกให้บรกิารประชาชนในพืน้ทีห่่างไกลด้วย

โดยในเดอืนมนีาคม 2560 สำานกัทะเบยีนอำาเภอทุง่ช้างมกีำาหนดการ

ร่วมกจิกรรมการออกหน่วยบรกิารเคลือ่นทีไ่ปให้บรกิารประชาชน 

ตามโครงการให้บรกิารงานทะเบยีนทัว่ไป (กลุม่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง) 

ของส่วนการทะเบียนทั่วไป และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5

สาขาจังหวดัน่าน ระหว่างวนัที ่3 – 8 มนีาคม 2560 ซ่ึงได้กำาหนดจดุออกหน่วยบริการ 2 จดุ คือ บ้านปางแก ตำาบลทุ่งช้าง และบ้านมณพีฤก

ตำาบลงอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง และห่างไกลจากตัวอำาเภอมาก ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการอำาเภอไม่สะดวกและ

ลำาบากในการเดินทาง” ซึ่งจากการติดตามการออกหน่วยให้บริการดังกล่าวของทีมงาน THE ONE พบว่า มีประชาชนในพื้นที่มา

ติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรจำานวนถึง 114 ราย

9

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

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 อนมุตัหิลกัเกณฑ์การได้สญัชาตไิทยสำาหรบัเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา
และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักร โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตาม
มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และต่อมากระทรวง
มหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดา
และมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 และกรมการปกครองได้ออกประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและ
การตรวจคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การส่ังให้คนท่ีเกิดในราชอาณาจักรและ
ไม่ได้รบัสญัชาตไิทยโดยมบิีดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป และการให้สญัชาตไิทยเป็นการเฉพาะราย
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 กลุ่มบุคคลเป้าหมายและหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้สัญชาติไทยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 ธันวาคม พ.ศ.2559 มีสาระสำาคัญ ดังนี้
   ก. กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย
   (1) บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีกระทรวง
มหาดไทยจัดทำาทะเบียนประวัติไว้ ได้แก่ กลุ่มเวียดนามอพยพ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพพลเรือน จีนฮ่ออิสระ 
ไทยลื้อ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า 
เนปาลอพยพ ชาวเขา บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ลาวอพยพ ม้งถำ้ากระบอก ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า อดีต
โจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา และชาวมอร์แกน โดยคนกลุ่มนี้จำาแนกได้เป็น 2 จำาพวก ได้แก่
    (1.1) บุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการสำารวจและจัดทำา
ทะเบียนประวัติกลุ่มต่างๆ หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลักที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 6 
และเลขหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข 50 ถึงเลข 72 (6 xxxx 50xxx xx x จนถึง 6 xxxx 72xxx xx x) รวมถึงคนที่มีบิดาหรือ

มารดาเป็นชนกลุม่น้อยหรอืกลุ่มชาตพินัธ์ุท่ีได้รบัอนุญาตให้มถีิน่ท่ีอยูใ่นราชอาณาจักรตามมติคณะรฐัมนตรี (มใีบสำาคัญถิน่ทีอ่ยู)่
มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลักที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 5 หรือเลข 8 ด้วย
   (1.2) บคุคลทีม่บีดิาหรอืมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุท่ี์อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร
และอาศยัอยูเ่ป็นเวลานานแต่ตกสำารวจ ไม่ได้รบัการจดัทำาทะเบยีนประวตัใินอดตี และได้รบัการสำารวจจดัทำาทะเบยีนประวตัิ
บคุคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียน กลุม่ทีห่นึง่ตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคลตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 รวมถึงชาวมอร์แกน โดยคนกลุ่มนี้จะมีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจำาตัว

ประชาชน 13 หลักที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 และเลขหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข 89 (0 xxxx 89xxx xx x) 

หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559



11

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

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

   (2) บุคคลทีเ่กดิในราชอาณาจกัรโดยมบีดิาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่ทีม่ใิช่บคุคลตาม (1.1) และ (1.2) 

อาท ิคนทีม่บีดิาและมารดาเป็นคนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราว หรอืคนทีม่บิีดาและ

มารดาเป็นคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติ

ชนกลุม่น้อยตาม (1.1) และบคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีนตาม (1.2) หรือคนทีม่บีดิามารดาเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาต ิเป็นต้น 

โดยบิดาและหรือมารดาอาจจะเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร ไม่มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 

เด็กไร้สัญชาติที่ถูกทอดทิ้งทั้งที่อยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น

  ข. หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้

    (1) การได้สัญชาติไทยของกลุ่มบุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือ

กลุ่มชาตพินัธุท์ีก่ระทรวงมหาดไทยจดัทำาทะเบียนประวตัไิว้ตามข้อ ก (1) จะขึน้อยูก่บับดิาหรือมารดาจะต้องเป็นชนกลุม่น้อย

หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคำาขอ

มีสัญชาติไทย ซึ่งหมายความรวมถึงบิดาหรือมารดาที่ได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติและต่อมาได้เสียชีวิตในราชอาณาจักร

ภายหลงับตุรเกดิ หรอืถูกจำาหน่ายรายการทะเบยีนราษฎรโดยไม่ได้เกดิจากการทจุรติหรอืการกระทำาโดยมชิอบด้วยกฎหมายด้วย

   (2) การได้สัญชาติไทยของกลุ่มบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นตาม

ข้อ ก (2) จะขึน้อยูกั่บสถานะของบคุคลและการศึกษาเล่าเรยีนของผูท้ีจ่ะขอมสีญัชาตไิทย เป็นสำาคญั โดยผูท่ี้จะได้รับสญัชาติไทย

จะต้องเป็นผูท้ีเ่กดิและอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัร และศึกษาเล่าเรยีนในราชอาณาจกัรจนจบการศกึษาไม่ตำา่กว่าระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง โดยมีข้อยกเว้น ได้แก่

   (2.1) บุคคลท่ีเรียนจบการศึกษาไม่ตำ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับทุนการศึกษาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไทย

   (2.2) บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาและยังไม่จบปริญญาตรี ถ้ามีเหตุจำาเป็น

ต้องขอมีสญัชาตไิทย จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอำานาจจากรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะขอมีสัญชาติไทยได้

   (2.3) บุคคลที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ หรือไม่ปรากฏบิดามารดา ถ้าเรียนไม่จบปริญญาตรี

 จะต้องเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำาขอมีสัญชาติไทย และจะต้องมี

หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ หรือไม่ปรากฏบิดามารดาจริง ออกให้โดยหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(อ้างอิง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว 3993 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

 ส่วนการทะเบียนทั่วไป ร่วมกับสำานักทะเบียนอำาเภอทุ่งช้าง และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดน่าน 

ออกหน่วยบรกิารเคลือ่นทีไ่ปให้บรกิารประชาชนในพืน้ทีห่่างไกลตามโครงการให้บรกิารงานทะเบียนทัว่ไป (กลุม่บคุคลบนพ้ืนท่ีสงู) 

เมื่อวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2560 ณ บ้านปางแก ตำาบลทุ่งช้าง และบ้านมณีพฤก ตำาบลงอบ อำาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)

 สำานกับรหิารการทะเบยีน ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค
และสาขาจังหวัด ดำาเนินภารกิจออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit) ร่วมกับจังหวัด อำาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้บรกิารเชงิรกุในพืน้ทีห่่างไกล และแหล่งชมุชน
ในการให้บริการทำาบัตรประจำาตัวประชาชนให้กับประชาชน
ในห้วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 มีผลการ
ปฏิบัตงิานทัว่ประเทศ รวมผูเ้ข้ารบับรกิารจำานวน ทัง้สิน้ 3,332 ราย 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)

การออกหน่วยให้บริการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดน่าน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 ปัจจุบันมีนางณัฐวรรณ รินคำา เป็นหัวหน้า

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดน่าน และมีเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานท้ังหมด 3 คน มีภารกิจในการสนับสนุนและ

ให้คำาแนะนำาการแก้ไขปัญหา ให้แก่สำานักทะเบียนในความรับผิดชอบ จำานวน 23 แห่ง โดยแยกเป็นสำานักทะเบียนอำาเภอ 15 แห่ง 

และสำานักทะเบียนท้องถิ่น จำานวน 8 แห่ง 

 นางณัฐวรรณ รินคำา กล่าวถึงแนวทางการทำางานว่า “เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการและอำานวยความสะดวกให้กับ

สำานักทะเบียนที่มาติดต่องานทะเบียน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้คำาปรึกษาแก่

สำานกัทะเบยีน เม่ือเกิดปัญหาเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ หรอืระบบการปฎบิตังิานด้านทะเบียน และออกหน่วยบรกิารจดัทำาบตัรประจำาตวั

ประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปให้บริการประชาชน”

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดน่าน 

563/64 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน – พะเยา ตำาบลไชยสถาน อำาภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 

โทรศัพท์ 0 – 5471 – 6079 โทรสาร 0 – 5471 – 6063

นางณัฐวรรณ รินค�า
ห้วหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5

สาขาจังหวัดน่าน

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 5 สำขำจังหวัดน่ำน

13
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มีน�คม 2560

	 ถาม ทำาบัตรประจำาตัวประชาชนไปและใช้บัตร

ในช่วงที่บัตรยังไม่หมดอายุ ได้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว

และชือ่สกลุ แต่ไม่ได้มาขอเปลีย่นบัตรใหม่ รอจนบัตรหมดอายุ

จึงมาขอทำาบัตร จะถือว่าเป็นกรณีทำาบัตรใหม่เน่ืองจากบัตร

หมดอายุหรือขอเปลี่ยนบัตร

	 ตอบ จะต้องถือว่าเป็นกรณีขอเปลี่ยนบัตร ต้อง

เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท เนื่องจากสาระสำาคัญในบัตรได้

เปล่ียนแปลงไป และถือบัตรเกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

อนุญาตให้เปลีย่นชือ่ตัว ชือ่สกุล หรอืชือ่ตวัและชือ่สกุล จะต้อง

เสียค่าปรับด้วย ตามมาตรา 6 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติ

บัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526

	 ถาม นายขาว ประสงค์ขอแจ้งย้ายตนเองและ

ครอบครัวออกจากบ้านท่ีอำาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

เพื่อไปเข้าบ้านที่อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยบ้านหลัง

ดังกล่าวมี ด.ช.บอย อายุ 13 ปี อยู่เพียงคนเดียว ในกรณีนี้ 

ด.ช.บอย ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะลงนามในฐานะเจ้าบ้าน ผู้ยินยอม

ให้นายขาว และครอบครัวย้ายเข้าได้หรือไม่

	 ตอบ “เจ้าบ้าน” ตามพระราชบัญญตักิารทะเบยีน

ราษฎร พ.ศ. 2534 หมายความว่า ผูซ้ึง่เป็นหวัหน้าครอบครอง

บ้านในฐานะเจ้าของ ผู้เช่าหรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ในกรณีที่

ไม่ปรากฏ เจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ 

หรอืไม่สามารถปฏบิตักิจิการได้ ให้ถอืว่า ผูมี้หน้าทีด่แูลบ้านใน

ขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน ฉะนั้นจากข้อเท็จจริงดังกล่าว ด.ช.บอย 

จึงเป็น เจ้าบ้าน แต่เนื่องจาก ด.ช.บอย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การลงนามในใบแจ้งย้ายที่อยู ่ในฐานะเจ้าบ้านยินยอมให้

ย้ายเข้า จะต้องให้ผู้ปกครองของ ด.ช.บอย เป็นผู้ลงนามใน

ฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 และระเบียบสำานัก

ทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 5

	 ถาม	นายดำา ซือ้บ้านจากนายแดง แต่ยงัไม่ได้ย้ายเข้า

ในบ้านหลงัทีซ่ือ้ และนายแดงได้ออกไปอยูท่ีอ่ืน่แล้ว โดยไม่ได้

แจ้งย้ายออกและไม่สามารถติดต่อได้ ถ้านายดำา ซึง่เป็นผูซ้ือ้บ้าน

จะแจ้งย้ายชือ่ตนเองเข้าบ้านหลังท่ีซ้ือและประสงค์จะแจ้งย้าย

นายแดงเข้าทะเบียนบ้านกลาง นายทะเบียนจะสามารถดำาเนนิการ

ให้ได้หรือไม่ อย่างไร

	 ตอบ	 นายดำา สามารถดำาเนินการขอแจ้งย้ายช่ือ

เข้าในทะเบียนบ้านได้ โดยนำาหลักฐานการซื้อขายไปแสดง

ต่อนายทะเบียนในฐานะเป็นเจ้าบ้านผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ซึ่งนายทะเบียนจะต้องสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่านายดำา 

เข้าไปพกัอาศยัอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว และบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน

ไว้ด้วย สำาหรับนายแดง เมือ่ไม่ได้อาศยัอยูใ่นบ้านหลงัดงักล่าว

แล้ว โดยไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใดและไม่สามารถติดต่อได้ เมื่อได้

ข้อเทจ็จริงว่านายแดงออกจากบ้านไปเป็นเวลาเกนิกว่า 180 วนั

เจ้าบ้านสามารถดำาเนนิการแจ้งย้ายไม่ทราบทีอ่ยูต่่อนายทะเบียน

ภายในสามสบิวนันับแต่วนัครบ 180 วนั โดยระบวุ่าไม่ทราบทีอ่ยู่

ซ่ึงนายทะเบียนจะย้ายชื่อนายแดง ออกจากทะเบียนบ้าน

ดังกล ่าวแล ้วเพิ่มชื่อและรายการของนายแดง เข ้าใน

ทะเบียนบ้านกลางของสำานักทะเบียน โดยถือปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 33 และ

ระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัทำาทะเบยีนราษฎร

พ.ศ. 2535 ข้อ 81

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548/New1548/Board_Main.php
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ฉบับเดือน มีน�คม 2560

	 ถาม	 บุคคลอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ขอตรวจ

รายการบุคคลจากทะเบียนบ้านหลังที่คู่กรณีเคยมีชื่ออยู่ก่อนที่

จะย้ายที่อยู่ไปบ้านหลังอื่น เพื่อดูว่ามีทายาทอาศัยอยู่หรือไม่ 

ชื่ออะไร นายทะเบียนสามารถตรวจสอบให้ได้หรือไม่

	 ตอบ	การทีบ่คุคลใดจะอ้างความเป็นผูม้ส่ีวนได้เสีย 

เพือ่ขอตรวจหรอืคดัสำาเนารายการทะเบียนบ้านของบุคคลอืน่ 

รายการบุคคลตามทะเบียนบ้านท่ีนายทะเบียนจะอนุญาต

ให้ตรวจหรือคัดสำาเนาได้นั้นจะต้องเป็นทะเบียนบ้านหลังที่

ปรากฏรายการบุคคลที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ถ้ารายการตาม

ทะเบียนบ้านหลังที่ขอตรวจหรือคัดสำาเนาไม่ปรากฏรายการ

ของบคุคลทีข่อตรวจ เนือ่งจากได้แจ้งย้ายทีอ่ยูไ่ปอยูท่ีอ่ืน่หรือ

ด้วยเหตุอื่นใด นายทะเบียนไม่ควรอนุญาตให้ตรวจหรือคัด

สำาเนารายการตามทีร้่องขอเพราะอาจเป็นการละเมดิสทิธส่ิวน

บุคคลโดยการเปิดเผยข้อมูลผู้อื่น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดย

ไม่ได้รบัอนญุาต โดยถอืปฏบิตัติาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 , 17 

ระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัทำาทะเบยีนราษฎร 

พ.ศ. 2535 ข้อ 124 , 125 , 126 , 127

	 ถาม กรณผู้ีร้องต้องการแก้ไขรายการวันเดอืนปีเกดิ 

และชื่อบิดาในสูติบัตรของบุตรชาย จะสามารถดำาเนินการได้

หรือไม่ อย่างไร

	 ตอบ	กรณีดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

  1. กรณีเอกสารทะเบียนราษฎรมีรายการ

ไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถกูต้อง อนัเนือ่งมาจากการคัดลอกรายการ

ที่ผิดพลาด หรือการลงรายการผิดที่เกิดจากการสำาคัญผิด

ในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง ซ่ึงเป็นความผิดพลาดที่มิได้เกิดจาก

การทุจริต นายทะเบยีนสามารถดำาเนนิการแก้ไขรายการให้ถกู

ต้องตรงตามข้อเทจ็จริงได้ตามระเบยีบสำานกัทะเบียนกลางว่า

ด้วยการจดัทำาทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 115 , 116 , 117

  2. กรณีเอกสารทะเบียนราษฎรมีรายการ

ไม่ถกูต้อง อนัเนือ่งมาจากการแจ้งข้อความหรอืรายการอนัเป็นเทจ็

หรือมีเจตนาทุจริต นายทะเบียนจะแก้ไขรายการในเอกสาร

ดังกล่าวไม่ได้ วิธีปฏิบัติสำาหรับกรณีนี้ นายทะเบียนจะต้อง

สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงว่า

รายการหรอืข้อความใดในเอกสารการทะเบยีนราษฎรทีมี่การ

แจ้งเท็จ และรายการที่เป็นจริงคืออะไร แล้วแจ้งความดำาเนิน

คดอีาญากบัผูแ้จ้งฐานแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็ต่อเจ้าพนกังาน 

สำาหรับเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้อง

ให้นายทะเบียนอาศัยอำานาจตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 สั่งยกเลิกและดำาเนินการ

จัดทำาเอกสารใหม่ ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป



             กรมการปกครอง กำหนดแนวทางการปฎิบัติในการใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผูปวยติดเตียง คนชรา และผูพิการจนไมสามารถเคล่ือนยายได เพ่ือบำบัดทุกข บำรุงสุขของประชาชน

โดยในระหวางวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไดจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ไปแลวจำนวนทั้งสิ้น 288 คน (ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)

การใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผูปวยติดเตียง คนชรา และผูพิการ

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. 0-2791-7652-4 

Call Center : 1548 http://bora.dopa.go.th E-mail : theone_9@windowslive.com
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