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

ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต, ชำานาญวิทย์ เตรัตน์, 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

 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ ่านมา เป็นวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา คือ 

เป็นวนัวสิาขบชูา ตรงกบัวนัขึน้ 15 คำา่ เดอืน 6 เนือ่งจากเป็นวนัคล้ายวนัประสตู ิตรสัรู ้และปรนิพิพาน 

ขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า โดยเมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2542 องค์การสหประชาชาตไิด้ยอมรบัญตัติ

ที่ประชุม กำาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำาคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day และได้กำาหนดให้

วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติ เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำาเพ็ญบุญ

เน่ืองในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา ชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงควรนำา

หลักธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำารงชีวิต และสืบต่อ

พระพุทธศาสนาให้ดำารงอยู่อย่างถูกต้องตรงทาง เพื่อประโยชน์สุขของตนและผู้อื่นตลอดช่ัวกาลนาน 

ในการนี้ สำานักบริหารการทะเบียน ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวง 

เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาเนือ่งในเทศกาลวสิาขบชูาวนัสำาคญัโลกประจำาปี

2560 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานคอนกรีต อาคารอินดอร์ สเตเดียม สนามกีฬา

ราชมังคลากีฬาสถาน ด้วย

คำ�นำ�

 ความเคลื่อนไหวท่ีสำาคัญในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ คือ ความคืบหน้าของการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

ซึ่งในขณะนี้ได้ส่งมอบเครื่องอ่านบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ขอรับการสนับสนุน 

เป็นการเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัการปรบัปรงุกระบวนงานให้บรกิารประชาชนโดยใช้บตัรประจำาตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์

(Smart Card) โดยได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และส่งมอบเครื่องอ่านบัตรไปแล้ว 53 หน่วยงาน รวมจำานวน 178,585 เครื่อง รวมทั้งได้มีการประชุม

สมัมนาหน่วยงานเชือ่มโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมลูจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง เพือ่ให้ความรู ้สร้างความเข้าใจ และหาแนวทางในการเชือ่มโยงข้อมลู

ให้มปีระสทิธิภาพในการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครฐัตามแนวทางการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั (Linkage Center)

โดยมีผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการปกครอง จำานวน 125 หน่วยงาน

 นอกจากนั้น ยังมีเร่ืองราวเกี่ยวกับการให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนแก่ผู ้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถ

เคลือ่นย้ายได้ ประกาศสำานกัทะเบยีนกลาง เรือ่ง แต่งตัง้นายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง การตดิตามและแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ของประชาชนด้าน

งานทะเบียนและบตัรประจำาตวัประชาชน การตอ่อายุสญัญาเช่าทีด่ิน และอาคารศาลเจ้า และข่าวสารความเคลือ่นไหวอืน่ๆ ขอเชญิติดตามเรื่องราว

ที่น่าสนใจทั้งหลายเหล่านี้ใน The One

          นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

             ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

           บรรณาธิการอำานวยการ

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2560



3

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

ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล ให้การต้อนรับสมาคม

บริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการผ่านบัตรประจำาตัวประชาชน ในการนำาข้อมูลภาครัฐ

ที่เปิดให้บริการไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ณ สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (คลอง9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 สำานกับรหิารการทะเบียนจัดอบรมเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิส จำานวน 91 หน่วยงาน และการใช้งานระบบ

การบรหิารจดัการเครือ่งอ่านบตัรประจำาตวัประชาชน (Smart Card Reader) จำานวน 47 หน่วยงาน เพือ่รองรบัการขบัเคล่ือน

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 8

อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

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

ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

 กรมการปกครองได้จดัสร้างคลงัข้อมลูเก่ียวกบังานทะเบียนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เรียกว่า “ฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง”
จนในปี พ.ศ. 2540 จึงได้เปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เข้าใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
โดยวธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมการปกครอง กบัหน่วยงานต่างๆ ในลกัษณะหน่วยงานภายนอกเข้าใช้
ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลางเพียงฝ่ายเดียว จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี มีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ร่วมจัดทำาบันทึกข้อตกลง (MOU) แล้วจำานวน 137 หน่วยงาน

 การสัมมนาหน่วยงานเชื่อมโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
โดยอธบิดกีรมการปกครองมอบหมายให้ นายชำานาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธบิดกีรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการสมัมนา
และมอบนโยบายการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ให้กับผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรฐัจำานวนกว่า 250 คน จาก 125 หน่วยงาน ในการนี ้นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานกับริหารการทะเบยีน 
บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)”

 กรมการปกครอง โดยสำานกับรหิารการทะเบียน 
จัดให้มีการประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงร่วมใช้
ประโยชน์ข้อมลูจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางเป็นประจำาทกุปี
มวีตัถปุระสงค์เพือ่รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น เทคนิค วิธีการ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งให้หน่วยงาน
ภายนอกมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบแนวทาง
การให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรของ
กรมการปกครองเพื่อบูรณาการการทำางานร่วมกัน

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

การสัมมนาหน่วยงานเชื่อมโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูล

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

ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

 การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางไปสู่ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน (IKNO to Linkage Center) 
และผลักดันการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้บรรลผุลสำาเรจ็เป็นรูปธรรม ซ่ึงสำานกับริหารการทะเบียนได้มกีารมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประสานงานเป็นรายกระทรวงไว้แล้ว

 สถิติการให้บริการฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ี
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำานวน 377,639,585 รายการ (Transection)

 วทิยากรของสำานกับรหิารการทะเบยีนได้นำาเสนอแนวทางปฏบัิติในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูประชาชนกลาง
(Population Information Linkage Center) และการบรหิารจดัการเครือ่งอ่านบตัรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ให้กับผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
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ส่วนที่หน่วยงานจะต้องจัดท า
เซอร์วิสให้เชื่อมโยง 

ฐานข้อมูล
ด้านสังคม 

แสดงความพร้อม การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  

การปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการพิสูจน์
ยืนยันตัวบุคคล 

ลดการเรียก
ส าเนาบัตร/
ทะเบียนบ้าน 

ประชาชนใช้บัตร
ใบเดียว ในการ

รับบริการ 

ฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคง 

ฐานข้อมูล 
ด้านเกษตร/
เศรษฐกิจ 

ฐานข้อมูลด้าน
อื่น ๆ 

ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้ว ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนระหว่างกันได ้
- ปี 2560/ 81 ฐาน 
- ภายในปี 2564/ 185 ฐาน 

หน่วยงานที่เชื่อมโยงระบบกับระบบ
ฐานข้อมูลประชาชนกลาง 
- ปี 2560/ 148 หน่วยงาน  
- ภายในปี 2564/ 208 หน่วยงาน 

กระบวนงานที่ใช้บัตรใบเดียว ใน
การขอร ับบร ิการแทนการขอ
ส าเนาเอกสารทุกประเภท  
- ปี 2560/ 47 กระบวนงาน 
- ภายในปี 2564/ 132 กระบวน 

กระบวนงานภาครัฐที่อ่านข้อมูลจากบัตร 
หรือฐานข้อมูลกลาง แทนการขอส าเนา
ทะเบียนบ้านและบัตร  
- ปี 2560/ 243 กระบวนงาน  
- ภายในปี 2564/ 292 กระบวนงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
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 ตามทีผู่อ้ำานวยการทะเบียนกลางได้มีประกาศแต่งตัง้พนกังานเทศบาล ระดบั 1 - 2 ซึง่เทศบาลได้มคีำาสัง่มอบหมาย

ให้ปฎิบตังิานทะเบียนราษฎรของสำานกัทะเบียนท้องถิน่เทศบาล เป็นนายทะเบยีนผู้รบัแจ้งประจำาสำานกัทะเบยีนท้องถิน่

เทศบาล ตามประกาศสำานักทะเบียนกลาง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2544 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกครองตั้งแต่ระดับ 3

ขึน้ไป เจ้าพนกังานทะเบยีน และเจ้าหน้าทีท่ะเบยีนต้ังแต่ระดับ 3 ขึน้ไป ทีม่คีำาส่ังอำาเภอหรือกิง่อำาเภอหรือสำานกังานเขต

หรือเทศบาลหรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี มอบหมายให้ปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งของ

สำานกัทะเบยีนอำาเภอหรือสำานกัทะเบยีนท้องถิน่เขตกรุงเทพมหานครหรือสำานักทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลหรือสำานักทะเบียน

ท้องถิ่นเมืองพัทยา ตามประกาศสำานักทะเบียนกลาง ลงวันที่ 27 มกราคม 2547 นั้น

 โดยที่ปัจจุบันการปรับเปลี่ยนระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่มีการเปลี่ยนชื่อตำาแหน่งข้าราชการ

และเพ่ือให้การปฎบิตังิานทะเบยีนราษฎรในการให้บรกิารประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 8/2 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกประกาศสำานักทะเบียนกลาง

เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำาสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2544 และประกาศ

สำานกัทะเบยีนกลาง เรือ่ง แต่งตัง้นายทะเบียนผูร้บัแจ้ง ลงวนัที ่27 มกราคม 2547 และแต่งตัง้นายทะเบยีนผู้รับแจ้งของ

สำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียนท้องถิ่น โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ไว้ ดังนี้

 1. ให้ข้าราชการพลเรอืนสามญั ประเภททั่วไป ระดบัปฎิบตังิาน ขึน้ไป ทีม่คีำาสัง่อำาเภอหรอืกิง่อำาเภอมอบหมาย

ให้ปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งของสำานักทะเบียนอำาเภอ

 2. ให้ข้าราชการกรงุเทพมหานครสามญั ประเภททัว่ไป ระดบัปฎบิตังิาน ขึน้ไป ทีม่คีำาสัง่สำานกังานเขตมอบหมาย

ให้ปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งของสำานักทะเบียนท้องถิ่นเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนการทะเบียนราษฎร

ประกาศส�านักทะเบียนกลาง เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับ

ลงวันที่ 25 เมษายน 2560
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 3. ให้ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ประเภทท่ัวไป ระดับปฎบิติังาน ขึน้ไป ทีมี่คำาสัง่เทศบาลหรือเมอืงพทัยาแล้วแต่กรณี

มอบหมายให้ปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งของสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลหรือเมืองพัทยา

 4. ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง ตามข้อ 1 - 3 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่

การสร้างบ้าน การรื้อบ้าน การกำาหนดเลขประจำาบ้าน และการออกเอกสารการทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ในเขตอำานาจของสำานักทะเบียนอำาเภอหรือสำานักทะเบียนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

  4.1 การรบัแจ้งการเกดิตามมาตรา 18 (1) และออกสูติบตัรตามมาตรา 20 เฉพาะกรณกีารแจ้งการเกิด

ภายในกำาหนดระยะเวลา

  4.2 การรับแจ้งการตายตามมาตรา 21 (1) และออกมรณบตัรตามมาตรา 22 เฉพาะกรณกีารตายภายใน

กำาหนดระยะเวลา และการอนุญาตเรื่องการจัดการศพตามมาตรา 24

  4.3 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่และออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตามมาตรา 30 และมาตรา 33 

  4.4  การรับแจ้งเพื่อขอเลขประจำาบ้านตามมาตรา 34 และมาตรา 35 การรับแจ้งการรื้อบ้าน ตามมาตรา 41

และการรับแจ้งการย้ายบ้านตามมาตรา 42

  4.5 การคัดและลงนามรับรองสำาเนารายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด และทะเบียนคนตาย

ตามมาตรา 6 ในฐานะนายทะเบียน
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  ระนอง หรอืเมอืงแร่นอง เดิมเป็นหวัเมอืงเลก็ ๆ  มีฐานะเป็นเมอืงขึน้ของเมอืง
ชุมพรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง เรียกชื่อตามเมือง
ว่า “หลวงระนอง” ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักด์ิหลวงรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ข้ึนเป็นพระรัตนเศรษฐี 
เป็นเจ้าเมืองระนอง ต่อมา พ.ศ.2405 เลื่อนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองระนอง และเมื่อ 
พ.ศ. 2420 สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานบรรดาศกัดิ์
ให้เป็นพระยาดำารงสุจริตมหิศรภักดี และต่อมาระนองได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด 

 สำานักทะเบียนอำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีนายธนิต กุลสุนทร เป็นนายทะเบียนอำาเภอ และได้กล่าวถึงคำาขวัญ
ของจังหวัดระนองว่า “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารนำ้าแร่ มุกแท้เมืองระนอง” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำาบล 
38 หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำาบล 5 แห่ง ประชากร 68,252 คน อัตรากำาลังฝ่ายทะเบียนและบัตร จำานวน 10 คน ประกอบด้วย
ปลดัอำาเภอ 1 คน เจ้าหน้าทีป่กครอง 3 คน พนกังานราชการ 1 คน และลกูจ้าง 5 คน “หลกัการทำางานต้องรวดเรว็ สุจรติ ยตุธิรรม” 
ประชาชนท่ีมาตดิต่อทีอ่ำาเภอเมอืงระนองแล้วจะต้องได้รบัความพงึพอใจในการให้บรกิารมากทีส่ดุ จะต้องเตรยีมเจ้าหน้าทีใ่ห้พร้อม
ในการให้บริการประชาชน โดยให้ศึกษาระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ให้เข้าใจ ในกรณีงานมากจะขอเจ้าหน้าที่จากจังหวัดมาช่วยงาน
ครัง้ละ 1 - 2 เดอืน รวมถึงได้เจ้าหน้าท่ีของศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาคมาสนบัสนนุการทำางานด้วย และประสานกบัหน่วยงานอืน่ๆ
เพื่อขอรับคำาปรึกษาเกี่ยวกับทะเบียนและบัตรฯ ในแต่ละวันจะมีประชาชนมารับบริการประมาณ 120 - 130 คน การให้บริการ
จัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงน้ัน อำาเภอเมืองระนองได้ออกสำารวจพบว่า มีผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 76 คน
ขณะนี้ได้จัดทำาแผนและอยู่ระหว่างการประสานกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดระนอง เพื่อออกไปให้บริการ
จดัทำาบตัรประจำาตัวประชาชนให้กบักลุม่บคุคลดงักล่าวถึงทีพ่กัอาศัย สำาหรับการให้บริการด้านการทะเบยีนและบตัรทีส่ำานกัทะเบียน
อำาเภอเมืองระนอง จะแบ่งเป็น สองกลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่มารับบริการทั่วไป จะเป็นการให้บริการในแต่ละวันปกติ มีการจัดระบบคิว 
เจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำา รวมถึงการแจ้งให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการติดต่อราชการต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

นายธนิต กุลสุนทร
นายอ�าเภอเมืองระนอง

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
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ติดต่อสำานักทะเบียนอำาเภอเมืองระนอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 7781 - 0201
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 2) กลุ่มพเิศษ คนกลุม่นีจ้ะเป็นกลุม่บคุคลทีม่คีวามจำาเป็นในการตรวจเอกสารและมเีอกสารประกอบจำานวนมากในการพิจารณา 

จะมีการประสานก่อนว่า จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานใดมาบ้าง และทำาเป็นตารางนัดหมายให้มารับบริการตามวันเวลาเพื่อความ

สะดวกของประชาชนเป็นรายตำาบลหมู่บ้าน และจำานวนแห่งละกี่ราย ท้ังนี้ เนื่องจากแต่ละรายจะต้องใช้การพิจารณาเป็นเวลานาน

รายอื่น ๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลเช่น มอร์แกน หรือชาวเล ซึ่งเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับสัญชาติไทยแล้วก็จะ

ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ การประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาลด้วย 

สำาหรบัแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของอำาเภอเมอืงระนองนัน้ เนือ่งจากจงัหวดัระนองมเีขตพรมแดนตดิกบัประเทศ

เพือ่นบ้านคือสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา พีน้่องสองประเทศนีมี้การไปมาหาสูก่นัเป็นปกติอยู่แล้ว และท่ีเกาะสองหรอืเมอืงมะลวิลัย์

จะมีคนไทยพลัดถิ่นอยู่ที่นั่นด้วย และกรณีที่ทำาบัตรให้กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก่อนที่จะมีการมอบบัตรจะมีการทำาความ

เข้าใจว่าประเทศไทยมคีวามสำาคัญและเขาจะแสดงออกซึง่ความจงรกัภกัดอีย่างไร ในด้านความมัน่คง เนือ่งจากจงัหวดัระนองเป็นพืน้ที่

ลกัษณะพเิศษ ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการค้ามนษุย์ ซ่ึงแนวทางการในการแก้ไขปัญหาเรือ่งนีไ้ด้มีการบรูณาการร่วมกนัทัง้สองฝ่าย

คือ จงัหวัดระนองกบัอำาเภอเกาะสอง สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา มกีารเพิม่ความเข้มงวดทัง้ด่านตรวจทางบก และจดุตรวจทางทะเล

ร่วมกบัตำารวจ และทหาร ทำาให้แกนนำาหลกัๆ ถกูจับกมุเกอืบหมดแล้ว แต่จงัหวดัระนองยงัคงความเข้มงวดโดยกำาชับกำานนั ผูใ้หญ่บ้าน 

ให้เฝ้าระวังโดยตั้งเป็นจุดตรวจจุดสกัดโดยให้ชาวบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีล่อแหลมแจ้งข่าว สำาหรับเรื่องยาเสพติด นายอำาเภอเมืองระนอง 

เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนระนองเกาะสอง มภีารกจิในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ มกีารประชุมทุกเดอืนสลบักนั

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานการปฏิบัติงาน แนวคิดของอำาเภอเมืองระนองนั้นคือการบูรณาการการทำางานร่วมกัน

ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
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 ศาลเจ้าที่อยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีจำานวน 681 แห่งทั่วประเทศศาลเจ้า

บางแห่งมีเนื้อที่จำานวนมาก จึงมีการให้เช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและทำาการเกษตร ซึ่งตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการเงินของศาลเจ้า พ.ศ. 2520 ข้อ 5 การให้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า ให้ผู้ประสงค์จะขอเช่า

ยืน่เรือ่งราวพร้อมด้วยความเหน็ชอบของผูจ้ดัการปกครอง และผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าทีข่อเช่าต่อนายอำาเภอท้องที่

และให้นายอำาเภอท้องท่ีส่งเรื่องราวพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ขออนุมัติต่อกระทรวง

มหาดไทยก่อนทุกราย เพื่อให้การพิจารณาเรื่องราวของผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้ารวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้กำาหนด

หลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. คำาร้องของผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า ให้ระบุชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ขอเช่าที่ดิน

หรอือาคารของศาลเจ้าว่าต้ังอยูท่ีใ่ด มเีนือ้ทีเ่ท่าใด ถ้าขอเช่าอาคารๆ กีช่ัน้ จำานวนกีห้่อง หมายเลขทีเ่ท่าใด มกีำาหนดระยะเวลา

เท่าใด เสนอให้เช่าค่าเช่าปีละ เดือนละเท่าใด เพื่อใช้ประโยชน์อะไร (ตามตัวอย่างหนังสือคำาร้องขอเช่า)

 2. บนัทกึความเหน็ของผูจ้ดัการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าทีข่อเช่า นายอำาเภอและผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเห็นควรอนญุาตให้เช่าตามทีผู่ข้อเช่าเสนอมาหรอืไม่ โดยเฉพาะค่าเช่าเหมาะสมกบัทำาเลและสถานทีข่อเช่าหรอืไม่

ถ้าไม่เหมาะสม ควรเรียกเก็บค่าเช่า และค่าบำารุงเท่าใด

 3. บันทึกการตรวจสอบทำาเลและสถานที่ที่ขอเช่าว่า มีสภาพเป็นอย่างไร กล่าวคือ

  3.1 ถ้าเป็นการขอเช่าที่ดิน ที่ดินนั้นมีสภาพเป็นที่ดินว่างเปล่า ที่สวน ที่นา ที่อยู่อาศัย หรืออยู่ในย่าน

ชุมชน และทำาเลการค้าเป็นอย่างใด ผู้เช่าได้เช่ามาตั้งแต่เมื่อใด

  3.2 ถ้าเป็นการเช่าอาคาร ผูเ้ช่าได้เช่ามาตัง้แต่เมือ่ใด ตวัอาคารมสีภาพเป็นตกึแถว หรอืห้องแถวไม้กีช่ัน้

ตั้งอยู่ในทำาเลการค้าท่ีดีหรือไม่ ได้ก่อสร้างตั้งแต่เมื่อใด ใครเป็นผู้ก่อสร้าง และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของศาลเจ้าเมื่อใด

(เมื่อได้รายงานไปแล้ว ครั้งต่อ ๆ  ไปไม่ต้องรายงาน) ยังมั่นคงแข็งแรงหรือทรุดโทรม ถ้าชำารุดทรุดโทรมสมควรจะทำาการ

ก่อสร้างใหม่หรือไม่ ผู้เช่าได้เคยเสียเงินค่าบำารุงศาลเจ้าให้แก่ใครหรือไม่ ถ้าเสีย เสียเท่าใด ตั้งแต่เมื่อใด อาคารข้างเคียง

กับที่ขอเช่า เรียกเก็บค่าเช่ากันอย่างใด เจ้าของอาคารข้างเคียงเก็บเงินกินเปล่าจากผู้เช่าหรือไม่ ถ้าเรียกเก็บๆ เท่าใด 

ภายในระยะเวลาเท่าใด

 4. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งตัวศาลเจ้า ที่ตั้งสถานที่ที่ขอเช่า และบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งภาพถ่าย 

 5. ร่างสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า โดยถือตามแบบตัวอย่าง ในกรณีที่เป็นการขอเช่าที่ดินมีกำาหนด

เวลาเกินกว่า 3 ปี ซึ่งจะต้องจดทะเบียนนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ให้ใช้สัญญาเช่าที่ดินเช่นเดียวกัน 

เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยได้มีเวลาพิจารณาเรื่องราวการขอต่ออายุสัญญาเช่าโดยรอบคอบและทันก่อนที่สัญญาเช่า

จะหมดอายุ จึงกำาหนดเงื่อนไขลงในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.3/ว 8386 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549

เรือ่งหลกัเกณฑ์การพจิารณา กำาหนดอตัราค่าเช่า ค่าบำารุง และค่าปรับในการใช้ประโยชน์ในทีดิ่นของศาลเจ้า พ.ศ.2549

“ให้ผู้เช่าขอต่ออายุสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าจะหมดอายุ 3 เดือน หากผู้เช่าไม่ขอต่ออายุสัญญาเช่าภายในกำาหนด

ให้ถือว่าผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าต่อไปอีกเมื่อหมดอายุสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิให้ผู้อื่นเช่าได้”

ส่วนการทะเบียนทั่วไป 

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคารศาลเจ้า
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ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

 ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร ดำาเนินการตามโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำาตวัประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวนัที ่17 - 19 พฤษภาคม 2560
มีเจ้าหน้าทีส่ำานกัทะเบยีนอำาเภอและสำานกัทะเบยีนท้องถิน่ในพ้ืนทีจั่งหวดัเข้าร่วมจำานวน 50 คน โดยมนีางวพิร แววศรผ่ีอง 
ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรเป็นหัวหน้าคณะ และได้รับเกียรติจาก นายประเวศ ไทยประยูร ปลัดจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

ด้านงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
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ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

“สร้างสรรค์พัฒนา เดินหน้า น�าพาส�านักทะเบียนก้าวไกล”

วิสัยทัศน์

 ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค 2 สาขาจังหวดันครนายก รบัผดิชอบสำานกัทะเบยีนอำาเภอ 4 แห่ง สำานกัทะเบยีนท้องถ่ิน 5 แห่ง
รวม 9 สำานกัทะเบยีน โดยมภีารกิจเป็นฝ่ายสนับสนุนในด้านระบบโปรแกรมการทำางานของสำานกัทะเบยีนให้สามารถไปปฎบัิตงิาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และเมือ่มปัีญหาอปุสรรคเกดิขึน้ จะเข้าไปดำาเนนิการแก้ไข แนะนำาด้านเทคนคิของระบบ ให้ระบบงานนัน้ๆ 
เดินหน้าไปด้วยดี เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของสำานักทะเบียน และยังส่งผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนผู้มาติดต่อขอ
ใช้บริการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนภารกิจของสำานักทะเบียนตามโครงการต่างๆ อาทิเช่น การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile 
Unit) การจัดการทำาบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นต้น
	 หลักการ / แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 “การตรวจเยี่ยมส�านักทะเบียนคือหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน	 เพื่อสอบถาม
ปัญหาต่างๆ	และแก้ไขปัญหาให้กับส�านักทะเบียน”

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก
เลขที่ 555 ตำาบลบ้านนา อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ 037-381-128

นางตรีสุคนธ์  ใจกว้าง
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2

สาขาจังหวัดนครนายก

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 2 สำขำจังหวัดนครนำยก

12

นายสมชาย น่วมทนง

เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน 

นางจิรัชญา ธนโรจนวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

นายวุฒิไกร สุขาจิตต์

ลูกจ้างเหมาบริการ
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ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

ข่�วส�รก�รทะเบียน

 สำานักบริหารการทะเบียน จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำาคัญโลกประจำาปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2560 

ณ บริเวณลานคอนกรีต อาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน

 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำานักบริหารการทะเบียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำาปีของชาติ 

พ.ศ. 2560 บริเวณริมถนนทางเข้าบ้านพักและบริเวณหน้าสนามหญ้าบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (คลอง 9)

เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นการปลูกจิตสำานึกให้มีความรักและความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
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	 ถาม กรณีมีบุคคลมาขอบัญชีรายชื่อประชาชน

ในเขตพืน้ทีส่ำานกัทะเบียนเพือ่ไปจดัพมิพ์การ์ด งานบวช งานแต่ง

และงานอื่นๆ กรณีนี้เจ้าหน้าที่สำานักทะเบียนสามารถให้ยืม

บัญชีรายชื่อได้หรือไม่

	 ตอบ กรณีนี้เจ้าหน้าที่สำานักทะเบียนไม่สามารถ

ให้ดูหรือยืมบัญชีรายชื่อได้ โดยพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 17 กำาหนดไว้ว่า ข้อมูลทะเบียน

ประวัติราษฎร ต้องถือเป็นความลับ และให้นายทะเบียน

เป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามท่ีได้บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้เท่าน้ัน ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือ

ตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้ หรือแก่สาธารณชน เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอทราบ

เกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์

ด้วย หรอืเมือ่มคีวามจำาเป็นเพือ่ประโยชน์แก่การสถิต ิหรอืเพือ่

ประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดำาเนินคดี

และการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ

ไม่ว่าในกรณีใดจะนำาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็น

หลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้

	 ถาม นาย ก. มาสำานกัทะเบียนแจ้งว่าชือ่สกุลของ

มารดาในใบสูติบัตรไม่ถูกต้อง จะขอแก้ไขให้ถูกต้องตรงตาม

ข้อเท็จจริง มีขั้นตอนดำาเนินการอย่างไร

	 ตอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร

ทะเบยีนราษฎรให้ดำาเนนิการตามระเบียบสำานกัทะเบยีนกลาง

ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2551) ข้อ 115 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำาร้อง

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

นำาเอกสารราชการมาแสดง ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะจดัทำาก่อน

หรือหลังการจัดทำาทะเบียนราษฎร ให้ผู้ร้องยื่นคำาร้องแสดง

เอกสารดงักล่าวต่อนายทะเบยีนอำาเภอ หรอืนายทะเบยีนท้องถิน่

เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเช่ือถือได้

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้

โดยให้ยื่นคำาร้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลง ณ สำานักทะเบียน

ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

	 ถาม	 รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำาตัวประชาชน

มีระเบียบหรือข้อกำาหนดอะไรบ้างที่ประชาชนต้องปฏิบัติ

ในการถ่ายภาพทำาบัตร

	 ตอบ	รูปถ่ายของผู้ถือบตัรประจำาตัวประชาชนต้อง

เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่

ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศรีษะ เว้นแต่ผู้ซ่ึงมคีวามจำาเป็นตาม

ศาสนา นกิายของศาสนาหรอืลทัธนิยิมในทางศาสนาของผูถ้อืบัตร

แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก คาง 

โดยให้ถอืปฏบิตัติามกฎกระทรวงฉบบัที ่18 (พ.ศ.2542) ข้อ 5

และหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0309.2/13019 ลงวันที่ 

14 มิถุนายน 2556

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง  The One 

ฉบับเดือน พฤษภ�คม 2560

 ถาม	 นายเอ สร้างบ้านในเขตพื้นที่ควบคุมอาคาร
จนบ้านเสร็จ แต่นายเอ ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างก่อน นายเอ 
มาขอให้สำานักทะเบียนจัดทำาทะเบียนบ้านให้ สำานักทะเบียน
จึงจัดทำาทะเบยีนบ้านชัว่คราวให้ แต่นายเอ แจ้งว่านำาทะเบยีน
บ้านชัว่คราวไปตดิต่อขอมเิตอร์นำา้ มเิตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ ในกรณนีี้
มีแนวทางดำาเนินการอย่างไร

	 ตอบ	 กรณีนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
ข้อ 20 บ้านทีป่ลกูสร้างในทีส่าธารณะ หรอืโดยบุกรกุป่าสงวน
หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร หรือตามกฎหมายอื่น ให้ถือเป็นบ้าน
ที่จะต้องกำาหนดบ้านเลขที่ให้ตามระเบียบนี้ โดยในการจัดทำา
ทะเบยีนบ้านให้ระบคุำาว่า “ทะเบียนบ้านช่ัวคราว” ในแบบพิมพ์
ทะเบียนบ้าน เม่ือได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องแล้ว ให้ขดีฆ่าคำาว่า “ทะเบยีนบ้านชัว่คราว”ออกไป

	 ถาม กรณีการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน
หากบิดาเป็นบุคคลต่างด้าวและไม่มีใบสำาคัญประจำาตัว
คนต่างด้าวและได้เสยีชีวติไปแล้ว ส่วนมารดาเป็นคนไทย บตุร
จะทำาบัตรประจำาตัวประชาชนได้หรือไม่

 ตอบ ตามระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำา
บัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 11 (6) วรรคสอง กรณีผู้ขอมีบัตรเป็นครั้งแรกมีบิดา
มารดา เป็นบคุคลต่างด้าว ให้เรยีกหลกัฐานใบสำาคญัประจำาตวั
คนต่างด้าวของบิดาและมารดา หากบิดาหรือมารดา คนหนึ่ง
ถึงแก่ความตายให้เรียกเฉพาะใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว

ของผู ้มีชีวิตอยู ่ และใบมรณบัตรของผู ้ที่ถึงแก่ความตาย
หากบดิาและมารดาถงึแก่ความตายทัง้หมด ให้เรยีกใบมรณบตัร
ของบิดา มารดา กรณีตามปัญหาสามารถทำาบัตรให้ได้
เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ
ให้ตรวจสอบใบมรณบัตรของบิดา และสอบสวนเจ้าบ้านหรือ
บุคคลผู้น่าเช่ือถือตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการ
จัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
ข้อ 11 (6) วรรคแรก

	 ถาม กรณบีดิาสญัชาตไิทย มารดาสญัชาตลิาว ไม่ได้
จดทะเบยีนสมรสกนั มบีตุรด้วยกนัอาย ุ21 ปี เกิดที ่สปป.ลาว 
มผีลตรวจดีเอน็เอของบดิากบับตุร อยากจะขอเพิม่ชือ่บตุรเข้า
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ของบิดา มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ	กรณดีงักล่าว แม้บตุรจะมบีดิาเป็นผูม้สีญัชาตไิทย

แต่บุตรไม่ได้เกิดในประเทศไทย อีกทั้งบิดาก็ไม่ใช่บิดาตาม

กฎหมาย บุตรจึงไม่อาจได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต

จากบิดา จึงไม่อาจเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 

ของบิดาได้ เว้นแต่ บิดาได้กระทำาใด ๆ เพื่อให้เป็นบิดาที่ชอบ

ด้วยกฎหมายของบุตร หรือได้ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของ

ผูเ้กิด (บตุร) ซึง่จะส่งผลให้บตุรได้สญัชาตไิทยโดยหลกัสบืสาย

โลหติจากบดิา บตุรจึงจะสามารถได้รับการเพ่ิมช่ือและรายการ

เข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ

สญัชาต ิพ.ศ.2508 แก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่4 พ.ศ.2551 มาตรา 7

ประกอบระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำา

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 5 พ.ศ.2551) ข้อ 103



กรมการปกครองใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ระหวางวันที่ 4 - 27 พฤษภาคม 2560

มีผูขอรับบริการ จำนวน 225 ราย

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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