
การขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร
และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสำหรับอานขอมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน
ระหวาง กรมการปกครอง กับ สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกรอง www.bora.dopa.go.th

THE ONE Call Center 1548 ปที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

เดอะ วัน
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ฉบับเดือน มิถุน�ยน 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

 สืบเนื่องจากปกจะเห็นได้ว่าขณะนี้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง

ได้เลง็เหน็ความสำาคญัของการใช้ข้อมลูบคุคลจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางของกรมการปกครอง 

อาท ิฐานข้อมลู รายการบ้าน รายการบคุคล สถติข้ิอมูลและฐานข้อมลูอืน่ๆ ทีไ่ด้จดัเก็บไว้

ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่จะเป็นการอำานวยความสะดวก และรวดเรว็ต่อการปฎบัิตหิน้าที่

ของส่วนราชการต่างๆ โดยในปัจจุบนัมส่ีวนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีไ่ด้ร่วมลงนาม

ขอใช้ข้อมลูไปแล้วทัง้สิน้ 140 หน่วยงาน สำาหรบัการขอใช้โปรแกรมสำาหรบัอ่านข้อมลูจาก

บัตรประจำาตวัประชาชนของกรมการปกครอง จะมข้ีอมลูบนหน้าบตัรประจำาตวัประชาชน

ที่ต้องการนำาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก คำานำาหน้านาม

ชือ่ นามสกลุ วนัเดือนปีเกดิ และท่ีอยูต่ามทะเบยีนบ้าน ซึง่จะเป็นการอำานวยความสะดวก 

รวดเร็วต่อการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวและประชาชน

จะได้รบัประโยชน์จากการขอรบับรกิารภาครัฐโดยใช้บตัรประจำาตวัประชาชนเพยีงใบเดยีว 

คำ�นำ�

 นอกจากนั้น ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในท้องที่ห่างไกล การลงรายการวันเดือนปี

ของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ

การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐและข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการทะเบียนและบัตรอื่นๆ

ขอเชิญติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหลายเหล่านี้ใน THE ONE

          นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

             ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

           บรรณาธิการอำานวยการ

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอำานวยการ

ฉบับเดือน มิถุนายน 2560
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ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2560

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำานักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียน

ประวตัริาษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางด้วยระบบคอมพวิเตอร์และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมลู

จากบัตรประจำาตัวประชาชน ระหว่างกรมการปกครอง กับสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โดยมีนายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ในพิธีลงนามดังกล่าว เม่ือวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 นายศกัดิช์ยั แตงฮ่อ รองอธบิดกีรมการปกครอง และนางผ่องพรรณ เจียรวริิยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณชิย์

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชน

ระหว่างกรมการปกครองกบักระทรวงพาณิชย์ โดยมนีายสญัชยั เตชนมิติวชั ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และระบบข้อมลู เข้าร่วมเป็นสกัขพียานในพธิลีงนามดังกล่าว เม่ือวนัองัคารท่ี 13 มิถนุายน 2560 ณ ห้องกติิยากรวรลกัษณ์

ชั้น 4 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ข่�วส�รก�รทะเบียน
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 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล  ให้การต้อนรับ

Mr.Jonathan Marskell เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและคณะจากธนาคารโลก ในการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลกรณี

ศกึษาระบบบตัรประจำาตวัประชาชนของประเทศไทยเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิโครงการ Identification for Development

(ID4D) ของธนาคารโลก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) และศึกษาดูงานพ้ืนที่

ณ สำานักทะเบียน อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

 นายสุชาต ิธานรีตัน์ ผูอ้ำานวยการส่วนบริหารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน และนายคำานวณ วิบลูย์พนัธุ์

ผู้อำานวยการส่วนบัตรประจำาตัวประชาชน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลและ

ระบบบตัรประจำาตวัประชาชน ให้กับผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าท่ีปกครอง จำานวน 85 คน เมือ่วันองัคารท่ี 13 มิถนุายน 2560 

ณ ห้องประชุมบัวฉัตร (ชั้น 8) อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี
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 นายวีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ตรวจแนะนำาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

สถานะบุคคลและสัญชาติตามโครงการตรวจแนะนำาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการด้านงานทะเบียน

และบัตรประจำาตัวประชาชน ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ในพื้นที่ จ.เลย

 นายสชุาต ิธานรีตัน์ ผูอ้ำานวยการส่วนบรหิารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบยีน ให้การต้อนรบั และเป็นวทิยากร

บรรยายเกี่ยวกับระบบบัตรประจำาตัวประชาชนอเนกประสงค์ ให้กับข้าราชการตำารวจ สังกัดกลุ่มงานบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกรมการ

ปกครอง (คลอง 9) อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี
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 สำานกัทะเบียนอำาเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรีุ ร่วมกบัศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค 7 สาขาจงัหวดักาญจนบุรี 

ออกหน่วยบรกิารตามโครงการอำาเภอเคลือ่นท่ี ณ โรงเรยีนบ้านหนิต้ัง หมูท่ี ่6 ตำาบลไลโว่ ซ่ึงต้ังอยูบ่นพืน้ทีส่งูและห่างไกล 

ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2560 เพื่อให้บริการรับเรื่องการยื่นขอสัญชาติและทำาบัตรประจำาตัวให้กับผู้ขอรับบริการ

 การเดนิทางเป็นไปด้วยความยากลำาบาก ใช้เวลา
เดินทางจากที่ว่าการอำาเภอสังขละบุรีถึงพ้ืนที่เป้าหมาย
กว่า 16 ชั่วโมง เริ่มให้บริการประชาชนวันที่ 4 มิถุนายน 
2560 เวลา 17.00 - 24.00 น. และวนัที ่5 มถินุายน 2560 
เวลา 08.00 - 13.00 น. (รวมเวลาให้บริการ 12 ชั่วโมง) 
และใช้เวลาเดินทางกลับ 10 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง
ขากลับจากการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน

ที่ รายการ จำานวน

1 ทำาบัตรประจำาตัวประชาชนบุคคลสัญชาติไทย 52

2 ทำาบัตรประจำาตัวคนไม่มีสถานะทางทะเบียน 6

3 ทำาบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (เลข 6) 17

4 ทำาบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (เลข 7) 25

5 บริการด้านทะเบียนราษฎร 17

รวม (ราย) 117

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดกาญจนบุรี

การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในท้องที่ห่างไกล
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 สำานักทะเบียนกลาง ได้รับการร้องเรียนจากประชาขนในเร่ืองการขอเพ่ิมวัน หรือวันและเดือนเกิดในเอกสาร
การทะเบียนราษฎร ว่าเจ้าหน้าที่ของสำานักทะเบียนไม่รับคำาร้องดำาเนินการ หรือเรียกพยานเอกสารที่ผู้ร้องไม่อาจนำามา
แสดงได้ รวมทั้งได้รับข้อหารือจากสำานักทะเบียนหลายแห่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลงรายการหรือแก้ไขรายการ
วันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้สำานักทะเบียนทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้
 1. เมือ่มผีูย้ืน่คำาร้องขอให้นายทะเบยีนอำาเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่ดำาเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิรายการวนัเดอืนปีเกิด
ในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ให้นายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้
  1.1 กรณผู้ียืน่คำาร้องนำาเอกสารราชการไม่ว่าเอกสารดงักล่าวจะจดัทำาก่อนหรือหลงัการจดัทำาทะเบียน
ราษฎรมาแสดงต่อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ดังกล่าวและสอบสวนผู้ร้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจาณาหากเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเชื่อถือได้ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
  1.2 กรณีผู้ยื่นคำาร้องไม่มีเอกสารราชการมาแสดง แต่มีพยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิด ซึ่งสามารถยืนยัน
ข้อเทจ็จรงิว่าผูร้้องเกดิวนัเดอืนปีใดให้นายทะเบียนสอบสวนผูร้้องและพยานบคุคลแล้วรวบรวมหลกัฐานเสนอนายอำาเภอ
พร้อมด้วยความเหน็ เมือ่นายอำาเภอพจิารณาเหน็ว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชือ่ถอืได้ให้นายอำาเภอสัง่นายทะเบยีนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎ
  1.3 กรณีนายทะเบียนอำาเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่หรอืนายอำาเภอ พจิารณาแล้วเหน็ว่าพยานเอกสาร
หรือพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือและพิจารณาไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ยื่นคำาร้องทราบเป็นหนังสือ
พร้อมระบุเหตุผล (ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ) สิทธิในการอุทธรณ์
การยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์
 2. กรณีผู้ยื่นคำาร้องอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 โดยที่ผู้ร้องไม่ทราบวันเกิด หรือวันและ
เดือนเกิด แต่ประสงค์ให้นายทะเบียนระบุเป็นวันที่ 1 มกราคมของปี หรือวันที่ 1 ของเดือนนั้นนายทะเบียนไม่สามารถ
ดำาเนนิการแก้ไขรายการได้ เนือ่งจากกรณตีามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เป็นการกำาหนดในเรือ่ง
การนับอายบุคุคลเพือ่แก้ไขปัญหาการโต้แย้งทางข้อกฎหมาย มใิช่ข้อเทจ็จรงิทีบ่คุคลจะนำามาอ้างเพือ่ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
รายการในทะเบียนบ้าน
 3. คำาร้องของประชาชนจะต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็วทุกราย โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำาร้องมีเหตุผลความ
จำาเป็นเป็นกรณีพิเศษที่จะต้องใช้รายการดังกล่าวขอให้นายทะเบียนเร่งรัดพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดด้วย
การปฏิเสธคำาร้องของประซาขน จะต้องสัง่การโดยผูม้อีำานาจตามกฎหมาย และจะต้องแจ้งข้อกฎหมาย ข้อพจิารณาและ
เหตผุลของผูส้ัง่การให้ผูร้้องทราบเป็นหนงัสอืโดยเรว็ และห้ามมใิห้เจ้าหน้าทีข่องสำานกัทะเบยีนปฏิเสธการรบัคำาร้องของ
ประชาขนเป็นเด็ดขาด
 4. การเรยีกตรวจพยานหลกัฐานและสอบสวนพยานบคุคลเพือ่พจิารณาดำาเนนิการตามคำาร้องให้คำานงึถงึสภาพ
ข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ของผู้ร้องในการแสวงหาพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นสำาคัญมิใช่เรียกหลักฐานตามความ
ต้องการของเจ้าหน้าท่ี หรอืเรยีกหลกัฐานเกนิกว่ากฎหมายกำาหนดหรอืเรยีกพยานหลกัฐานทีผู่ร้้องไม่สามารถนำามาแสดง
ได้ หากจำาเป็นต้องตรวจสอบและขอหลักฐานจากสำานักทะเบียนหรือหน่วยงานอื่น ให้สำานักทะเบียนที่รับคำาร้องรับเป็น
ภาระในการดำาเนินการให้โดยไม่ชักช้าเว้นแต่ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะดำาเนินการเอง

ส่วนการทะเบียนราษฎร

การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคล

ในเอกสารการทะเบียนราษฎร



8

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

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 25608

 อำาเภอท่าลี ่มีประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่ยุคใด สมยัใด สบืเรือ่งราวไม่มคีวามแน่ชดั มแีต่การเล่าต่อๆ กนัมาว่า ชาวอำาเภอท่าลี่

อพยพออกจากเมอืงอตุรดติถ์ และจากเมอืงปากลาย ราชอาณาจกัรลาวในสมยันัน้มาตัง้ถิน่ฐานอยูร่มิแม่นำา้คานซึง่เป็นแหล่งทีมี่ปลา

อุดมสมบูรณ์มีเครื่องจับปลาที่สานด้วยไม้ไผ่ เรียกว่า ลี่ (หลี่) ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาอยู่มากขึ้นจึงได้ตั้งชื่อบ้านท่าลี่และได้ตั้ง

เป็นอำาเภอเมื่อ พ.ศ. 2432 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116

 ปัจจุบันอำาเภอท่าลีเ่ป็นอำาเภอชายแดน มนีำา้เหือง เป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 36 กิโลเมตร มีสะพานมิตรภาพนำ้าเหืองไทย - ลาว ที่เชื่อมสองประเทศเข้าด้วยกัน จำานวน

ประชากรของอำาเภอท่าลี่ มีทั้งสิ้น 27,215 คน แบ่งเป็น ชาย 13,789 คน หญิง 13,426 คน มีครัวเรือน 8,980 ครัวเรือน และมี

ประชากรแฝงประเภทชนกลุ่มน้อย (บุคคลไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มลาวอพยพจำานวน 624 คน) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560)

 สำานักทะเบียนอำาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีนายบุญเลิศ ลันทนา นายทะเบียนอำาเภอท่าลี่ ได้กล่าวถึงรูปแบบ

การให้บริการของสำานกัทะเบียนอำาเภอท่าลี ่การปฏิบัตริาชการการให้บรกิารประชาชน ลดข้ันตอนการปฏบิตังิานทีเ่กนิความจำาเป็น

และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อรับบริการเพื่อสร้างความพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ

นายบุญเลิศ ลันทนา
นายอ�าเภอท่าลี่

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย

ร�งวัลสำ�นักทะเบียนดีเด่นปี พ.ศ.2559 รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทจำ�นวนร�ษฎรไม่เกิน 50,000 คน
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ติดต่อสำานักทะเบียนอำาเภอท่าลี่ หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 889 - 779

9

 สำานกัทะเบยีนอำาเภอท่าลี ่ได้ดำาเนนิการขยายเวลาการให้บรกิารประชาชน (Extra Hour) โดยมคีำาสัง่ให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิติังาน
ให้บริการประชาชน ในช่วงเช้าก่อนเวลาราชการ ช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็นหลัง 16.30 น. (ถึง 17.30 น.) รวมทั้งได้ดำาเนินการ
เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการทำางานและป้องกันการทุจริตทางทะเบียนโดยมีการพิมพ์รายงานประจำาวันทั้ง
งานทะเบียนราษฎรและบัตรเพื่อเสนอนายทะเบียนอำาเภอตรวจสอบเป็นประจำาทุกวัน เน้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จก่อนส่งมอบแก่ประชาชนผู้มารับบริการ จัดอบรมกำานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็นหลักในพื้นที่ ต้องเก่งเรื่องงาน ศึกษาระเบียบและให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน ปัจจุบันมีผู้มาขอรับ
บริการงานทะเบียนราษฎรประมาณ 15 ราย งานบัตรประจำาตัวประชาชน ประมาณ 20 ราย

 การแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลได้ดำาเนนิการสำารวจจดัทำาทะเบยีนประวัติบุคคลไม่มสีถานะทางทะเบยีนตามโครงการสำารวจจัดทำา
ทะเบยีนประวตับิคุคลไม่มสีถานะทางทะเบียน ซึง่ดำาเนินการสำารวจและจดัทำาทะเบยีนประวตั ิดำาเนนิการเพิม่ชือ่และรายการบคุคล 
ดำาเนนิการรบัคำาร้องจากผูท้ีไ่ม่มบีตัรประจำาตวัประชาชนเนือ่งจากการตกสำารวจและสาเหตตุ่างๆ ได้ดำาเนนิการตามระเบยีบ สามารถ
เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ดำาเนินการกำาหนดสถานะของบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็น
เวลานานโดยกำาหนดหลักเกณฑ์การกำาหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
 นอกจากผลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนแล้ว อำาเภอท่าลี่มีแนวทางเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แบบบูรณาการ
โดยมอบหมายให้ชดุปฏบัิตกิารประจำาตำาบลซ่ึงประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ ภายในตำาบลจัดกจิกรรมต่างๆ เช่น การประชมุจดัทำา
แผนของหมูบ้่าน การจดังานประเพณปีระจำาปี การทำาบญุตักบาตรในวนัสำาคญั การแข่งขนักฬีา อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง อำาเภอท่าลี่
ได้น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยให้แต่ละตำาบลจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ตำาบลละ 1 แห่ง สำาหรบังานประเพณมีงีานและสถานทีท่่องเทีย่วนมสัการพระธาตุสัจจะ จะจัดขึน้ระหว่างวนัที ่17 - 21 กุมภาพนัธ์
ของทุกปี งานประเพณีสงกรานต์แก่งโตน ไทย - ลาว ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ตำาบลอาฮี สะพานมิตรภาพนำ้าเหืองไทย - ลาว ตั้งอยู่
ท่ีบ้านนากระเซ็ง สะพานนี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี สู่เมือง
มรดกโลก คอื หลวงพระบาง ระยะทาง 363 กโิลเมตร หรอืเดินทาง
ข้ามไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าปลอดภาษี พระรัตนมหามิ่งมงคล
บรมไตรโลกนาถ (พระใหญ่หลักเมืองท่าลี่) ความสูง 32 เมตร
เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำาเภอท่าลี่และความประทับใจของ
ผูท้ีม่าเยอืน บ่งบอกถงึความศรทัธาอนัแรงกล้าในพระพทุธศาสนา 
ความร่มเย็นและเป็นสุขทั้งกายและใจ
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เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดเลย เปิดดำาเนินการเม่ือปี พ.ศ.2543
ตั้งอยู่เลขที่ 44/2 ถนนจรัสศรี ตำาบลกุดป่อง อำาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีบุคลากร 4 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน สำานักทะเบียนในความรับผิดชอบ
แบ่งเป็น สำานักทะเบียนอำาเภอ 14 แห่ง สำานักทะเบียนท้องถ่ิน 21 แห่ง และศูนย์บริการร่วม
ห้างบิ๊กซี 1 แห่ง
 ภารกจิของศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค 4 สาขาจังหวดัเลย ให้การสนับสนุนสำานักทะเบยีน
อำาเภอและสำานกัทะเบยีนท้องถิน่ ด้านวสัดทุีใ่ช้ในการให้บริการประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง การให้คำาแนะนำาการแก้ไขปัญหาระบบการให้บริการ
ด้านทะเบียนและบัตรฯ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของสำานักทะเบียน กรณีพบปัญหาและเจ้า
หน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เบ้ืองต้นจะใช้ระบบวีดีโอคอลเพื่อดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร
และแนะนำาขั้นตอนการแก้ไข เพื่อให้สามารถให้บริการได้ หากไม่สามารถแก้ไขจะได้ส่งเจ้าหน้าที่
ออกไปดำาเนินการแก้ไข ณ สำานักทะเบียน การตรวจติดตามจะทำาการตรวจติดตามการให้บริการ
ของสำานักทะเบียนเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของสำานักทะเบียนในการให้บริการว่ามี
ปัญหาอุปสรรคใดบ้าง
 สำาหรับการปฎิบัติงานตามนโยบายนั้น ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดเลย 
ได้ออกให้บรกิารจดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนนอกสถานที ่กรณผีูป่้วยติดเตียง คนชรา และผูพิ้การ
ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ร่วมกับสำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียนท้องถิ่น ตามที่มีการ
ร้องขอโดยออกให้บริการถึงบ้านผู้ร้องขอ ดำาเนินการไปแล้วจำานวน 21 ราย การจัดทำาทะเบียน
ประวัติและบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) กรณีบัตรหาย
บัตรชำารุดและเปลี่ยนแปลงนายจ้าง และการปฎิบัติงานตามโครงการและงานตามภารกิจอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นางสาวดวงตา ช้างทอง
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4

สาขาจังหวัดเลย

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 4 สำขำจังหวัดเลย

10

นางบุญชุม  วงษ์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน

นายภัคกกร  นพกิติลาภ

เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน

	 วสิยัทศัน์ในการท�างาน	คอื	เสรมิสร้างความสามคัคีในหน่วยงานเพือ่ให้การปฏบิตังิาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
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 ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติ
ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้
สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่7 ธันวาคม 2553 ทำาให้กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รบัการแก้ไขปัญหาเรือ่งสัญชาติเพิม่ข้ึนมา กล่าวคอื
 1. ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เดิมกำาหนดให้บิดาหรือมารดา
จะต้องเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยภายในวันที่ 18 มกราคม 2538 ได้ปรับ
หลักเกณฑ์ใหม่เป็น บิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธ์ุจะต้องมาอาศัยในราชอาณาจักรไทย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่บุตรยื่นคำาขอมีสัญชาติไทย

 2. สำาหรบัเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา เดมิกำาหนดให้ลงรายการสญัชาตไิทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 สำาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนด ส่วนผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติให้ขอสถานะตามบิดามารดา
ได้ปรับเกณฑ์ใหม่เป็น ให้สัญชาติไทยกับผู้ที่เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทย แต่ถ้าจบจากต่างประเทศจะต้องเป็นกรณีได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานรัฐ ส่วนเด็กนักเรียน 
และนักเรียนที่ยังไม่จบปริญญาตรีและมีความจำาเป็นต้องมีสัญชาติไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะขอมีสัญชาติไทยได้
 3. คนไร้รากเหง้า เดิมกำาหนดให้เฉพาะคนที่ได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้ปรับ
หลักเกณฑ์ใหม่เป็น ให้สัญชาติไทยกับคนไร้รากเหง้าท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย กำาลังเรียนหรือเคยศึกษาเล่าเรียน
และอาศยัอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยไม่มเีงือ่นไขเรือ่งระยะเวลาการสำารวจจัดทำาทะเบียน 

 สำานักบริหารการทะเบียน ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคคลที่ได้รับการกำาหนดเลขประจำาตัวโดย
สำานกัทะเบยีนกลางแล้ว แต่ยงัไม่ได้เพิม่ช่ือด้วย ท.ร.98 จำานวนประมาณ 3,000 รายช่ือ แยกเป็นรายจงัหวดั ทางเว็บไซต์ 
www.bora.dopa.go.th แบนเนอร์ “คลินิกกฎหมายสัญชาติ กรมการปกครอง”

ส่วนการทะเบียนราษฎร

การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ

ของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ ไร้สัญชาติ
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 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำาสั่ง ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพือ่อำานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ โดยในข้อ 17 ของคำาสัง่นี ้บญัญติัว่า “ในกรณทีีก่ฎหมาย กฎ หรอื

ระเบยีบใดกำาหนดให้ผูข้อรบัอนมุตั ิอนญุาตหรอืใบอนญุาต หรอืผูย้ืน่ขอจดทะเบยีนหรอืจดแจ้ง หรือผูแ้จ้ง ต้องใช้เอกสาร

ทีท่างราชการออกให้แก่ผูน้ัน้ เพือ่ประกอบการพจิารณาหรอืดำาเนนิการ ให้เป็นหน้าทีข่องผูม้อีำานาจอนมุตั ิอนญุาต ออก

ใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องดำาเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น 

ส่งข้อมูลหรอืสำาเนาเอกสารดงักล่าวเอง เพือ่ประโยชน์แห่งการนีห้้ามมใิห้เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการสำาเนาดงักล่าว

จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาตหรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง” 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเหน็ว่า คำาส่ังข้อดังกล่าวมไิด้เจาะจงเฉพาะงานทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบธรุกิจ

เท่านัน้ แต่ครอบคลมุงานการให้บรกิารประชาชนทกุประเภทงานทีจ่ะต้องมกีารรับแจ้ง รับจดแจ้ง รับจดทะเบยีน อนมัุติ 

อนญุาต หรือออกใบอนญุาต ซึง่หมายความรวมถงึใบสำาคญัทีอ่อกตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ด้วย โดยมเีจตนารมณ์

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยต้องมีภาระในการจัดเตรียม

สำาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง คำาขอ และการพิจารณาหรือดำาเนินการ

ของผูม้อีำานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย ดงันัน้ เพือ่ให้การปฎิบติังานในหน้าทีข่องผู้ว่าราชการจงัหวดั นายอำาเภอ ผู้อำานวยการเขต

ปลัดเทศบาล  ปลัดเมืองพัทยา นายทะเบียนท้องท่ี นายทะเบียนอำาเภอ นายทะเบียนท้องถ่ิน นายทะเบียนผู้รับแจ้ง

ผู้ช่วยนายทะเบียน และตำาแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ที่รับผิดชอบงานบริการประชาชนในภารกิจของกรมการปกครอง

ในส่วนภมูภิาคและท้องถิน่ เป็นไปตามคำาสัง่ของหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิจึงขอให้ปลัดกรุงเทพมหานครและ

ผูว่้าราชการจงัหวดัสัง่กำาชบัผูมี้อำานาจอนมุตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต รบัจดทะเบยีน รบัจดแจ้ง หรือรบัแจ้งตามกฎหมาย 

กฎ และระเบียบต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาหรือการกำากับดูแล ให้ถือปฎิบัติดังนี้

 1. การขอรบับรกิารของประชาชน ห้ามมใิห้เรียกสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาทะเบยีนบ้าน และสำาเนา

เอกสารราชการอืน่เพือ่ประกอบคำาร้องหรอืคำาขอรบับริการในเร่ืองต่างๆ โดยเด็ดขาด เว้นแต่เอกสารสำาคัญท่ีจะต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการหรือบันทึกรายการในเอกสารดังกล่าวภายหลังจากผู้มีอำานาจได้สั่งอนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน 

รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง แล้วแต่กรณี เช่น การแจ้งเกิดหรือแจ้งตาย ซึ่งนายทะเบียนจะต้องเพิ่มชื่อหรือจำาหน่ายรายการ

บุคคลในสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน กรณีเช่นนี้ผู้ขอรับบริการดังกล่าวจะต้องนำาสำาเนาทะเบียนบ้านมายื่นต่อ

นายทะเบียน เป็นต้น

การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ

ส�านักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
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 2. กรณีที่จำาเป็นต้องใช้เอกสารทางราชการอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการตรวจสอบหรือสอบสวนประกอบ

คำาร้องหรือคำาขอรับบริการในเรื่องใด ถ้าเอกสารราชการดังกล่าวไม่สามารถตรวจหรือคัดสำาเนาจากระบบคอมพิวเตอร์

ของหน่วยงานนั้น และผู้ขอรับบริการไม่ได้นำาเอกสารมาแสดงเพื่อประกอบคำาร้องหรือคำาขอ ให้ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย

หรอืระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องนัน้มหีน้าทีแ่จ้งหน่วยงานราชการทีเ่ป็นผูอ้อกเอกสารราชการดงักล่าวโดยเรว็ เพ่ือให้จัดส่งข้อมูล

หรอืสำาเนาเอกสารราชการนัน้มาเพือ่ใช้ประกอบคำาร้องหรือคำาขอโดยให้กำาหนดระยะเวลาการส่งข้อมลูหรือสำาเนาเอกสาร

ราชการไว้ในหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการนั้นให้ชัดเจนด้วย ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่ผู้ขอรับบริการมีความ

ประสงค์จะนำาเอกสารราชการนั้นมาแสดงเพื่อประกอบคำาร้องหรือคำาขอด้วยตนเอง

 3. กรณจีำาเป็นต้องคัดสำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน บตัรประจำาตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย รายการทะเบยีนการเกดิ

รายการทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติ รายการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล รายการสมรสหรือหย่า

และรายการทะเบียนอื่นที่บันทึกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และหน่วยงานราชการนั้นสามารถตรวจหรือคัดได้จาก

ฐานข้อมลูของกรมการปกครอง ให้ผูม้อีำานาจตามกฎหมายหรอืระเบยีบเก่ียวกบัเรือ่งทีป่ระชาชนขอรับบรกิารนัน้เป็นผูค้ดั

หรือจัดสำาเนาเอกสารดงักล่าวขึน้เองเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการตามกฎหมายหรอืระเบยีบกำาหนด และห้ามมิให้

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคัดหรือจัดทำาสำาเนาเอกสารดังกล่าวจากประชาชนโดยเด็ดขาด

 4. ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด ติดตามตรวจสอบและกำากับดูแลให้สำานักงานเขต อำาเภอ เทศบาล เมือง

พทัยา และหน่วยงานราชการในสงักดัถอืปฎบัิตติามคำาส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่21/2560 และแนวทาง

ปฎบิตัทิีก่ำาหนดตามหนงัสอืนีโ้ดยเคร่งครดั มใิห้เกดิการปฎบิติัท่ีฝ่าฝืนคำาส่ังดังกล่าวหรือถ่วงเวลาในการบริการประชาชน

ให้ล่าช้าออกไปเป็นอันขาด

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0309/ว	2876	ลงวันที่	26	พฤษภาคม	2560)
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The One  สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2560

	 ถาม บคุคลอาศยัอยูต่่างประเทศต้องการขอหนงัสอื

รับรองการเกิด ท.ร. 20/1 สามารถมอบหมายให้บิดา มารดา 

หรอืบคุคลอืน่ขอหนงัสอืรับรองการเกดิแทนได้หรอืไม่ หากได้

ต้องดำาเนินการอย่างไร

 ตอบ กรณดีงักล่าวสามารถมอบอำานาจให้บคุคลอืน่

ดำาเนินการได้ โดยทำาหนังสือมอบอำานาจผ่านสถานทูตไทยใน

ประเทศนั้นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำานักทะเบียนกลาง

ที่ มท 0309.1/ว 89 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 เรื่อง แนวทาง

การปฏิบัติด้านการทะเบียนราษฎรเพ่ือช่วยเหลือ คนไทยใน

ต่างประเทศ

	 ถาม บุคคลมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องการแจ้งย้าย

ท่ีอยู่ปลายทางเข้าทะเบียนบ้านของบิดา สามารถดำาเนินการ

ได้ด้วยตนเองหรือไม่

	 ตอบ ผู้เยาว์สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางด้วย

ตนเองได้ ถ้าเป็นการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านท่ีบิดามารดา 

หรอืผูป้กครองโดยชอบด้วยกฎหมายมชีือ่อยู ่หรอืทะเบยีนบ้าน

ของบ้านที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบโดยกฎหมาย

มภีมูลิำาเนาอาศัยอยูเ่ป็นหลกัแหล่งประจำา ทัง้นี ้ผู้เยาว์ทีม่อีายุ

ตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ สามารถขอแจ้งย้ายท่ีอยู่ปลายทาง

ด้วยตนเองได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำานักทะเบียนกลาง 

ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549 เรื่อง หารือ

แนวทางปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางของผู้เยาว์

	 ถาม	 บุคคลต้องการจัดตั้งชื่อสกุลใหม่ จำาเป็นต้อง

อ้างอิงความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

อย่างเดยีวหรอืไม่ ทัง้ทีช่ือ่สกลุทีจ่ดัตัง้ใหม่นัน้อ้างองิความหมาย

จากพจนานกุรมบาลสีนัสกฤต และของต่างประเทศกม็อ้ีางองิ

จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีความหมายและมีที่มาที่ไป น่าเชื่อถือ

เช่นกัน กรณีนี้สามารถจัดตั้งชื่อสกุลใหม่ได้หรือไม่

 	 ตอบ	 ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อสกุลตาม

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 มาตรา 8 (4)

ไม่มีคำาหรือความหมายหยาบคาย นั้น ในการพิจารณาว่า

ชื่อสกุลต้องไม่มีคำาหรือความหมายหยาบคาย นายทะเบียน

ท้องท่ีจะพิจารณาจากความหมายหรือคำาแปลที่กำาหนดไว้

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหรือฉบับอ่ืน หรือที่

หน่วยงานราชการกำาหนดไว้ ทำาให้เกิดปัญหากรณีคำาใดไม่มี

คำาแปลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นายทะเบียน

ท้องทีจ่ะไม่อนมุตัใินการตัง้ชือ่สกลุนัน้ๆ เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว

กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0302/ว 2966

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 ให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณา

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจากความหมายหรือคำาแปลที่กำาหนดไว้

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือฉบับอื่น หรือที่

หน่วยงานราชการกำาหนดความหมายไว้ รวมทั้งกรณีของผู้ท่ี

เคร่งครัดต่อศาสนาบางศาสนา หากสามารถยืนยันความหมาย

หรือคำาแปลได้ก็ให้นายทะเบียนท้องที่ดำาเนินการให้

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

ฉบับเดือน มิถุน�ยน 2560

 ถาม	 นายชัย ได้ทำาการปลูกสร้างบ้านเสร็จ และ
ไปขอเลขท่ีบ้านกระทั่งได้เลขท่ีบ้านแล้ว ต่อมาได้ทำาการทุบ
ทำาลายบ้านโดยไม่เหลอืเค้าโครงเดมิ และมกีารก่อสร้างบ้านใหม่
ซึ่งไม่เหมือนบ้านหลังเดิม นายทะเบียนจะกำาหนดบ้านเลขที่
ให้อย่างไร

	 ตอบ	ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 19 เมื่อได้กำาหนดให้บ้านเลขที่แล้ว 
ถ้าบ้านใด รื้อถอนไปและมีบ้านปลูกสร้างขึ้นใหม่ ณ ท่ีเดิม 
หรือใกล้ชิดกับบ้านที่รื้อถอนไปก็ให้ใช้บ้านเลขที่ที่รื้อถอนนั้น

	 ถาม กรณีขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และได้รับ

ใบอนุญาตแล้ว แต่ใบอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคาร คสล.

ชัน้เดยีวเป็นโรงงาน เม่ือก่อสร้างอาคารเสรจ็เจ้าของอาคารไป

ยืน่คำาร้องขอเลขท่ีบ้าน แต่ได้แจ้งกบัเจ้าหน้าทีว่่าได้ก่อสร้างบ้าน

เพิ่มอีกหนึ่งหลังติดกันโดยไม่มีใบอนุญาต และต้องการจะขอ

เลขที่บ้านอีกหนึ่งเลขหมาย กรณีนี้จะดำาเนินการอย่างไร

 ตอบ ตามกรณีขอบ้านเลขที่ใหม่จำาเป็นต้องมีการ

ขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่นั้น ถ้าเขตพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้

ประกาศเป็นเขตควบคุมอาคารก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง 

ยกเว้นถ้าเป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องยื่นขอ

อนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไม่ว่าพื้นท่ีนั้นจะมีการ

ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ก็ตาม

โดยตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด ้วยการจัดทำา

ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) ข้อ 20 บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ

หรือโดยบุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอ่ืน

ให้ถือเป็นบ้านที่จะต้องกำาหนดเลขที่บ้านให้ตามระเบียบนี้

โดยในการจัดทำาทะเบียนบ้านให้ระบุคำาว่า “ทะเบียนบ้าน

ชั่วคราว” เมื่อได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแล้ว ให้ขีดฆ่าคำาว่า “ทะเบียนบ้านชั่วคราว” ออกไป



การใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีผูปวยติดเตียง คนชรา และผูพิการ

 กรมการปกครอง กำหนดแนวทางการปฎิบัติในการใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผูปวยติดเตียง คนชรา และผูพิการ

ที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เพื่อบำบัดทุกข บำรุงสุขของประชาชน โดยในระหวางวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ไดจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนไปแลวจำนวนทั้งสิ้น 2,943 คน (ขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560)

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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