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เร่ืองเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย “แนวทางปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์ความรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

คำ�นิยมของประธ�น

  ในโอก�สท่ีเข�้ม�รบัผดิชอบในฐ�นะ "ประธ�นอนุกรรมก�รด�้นสถ�นะบคุคลและสิทธขิองกลุม่ช�ติพนัธ์ ุ
และแรงง�นข�้มช�ติ" มีภ�รกจิท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รกำ�หนดสถ�นะบคุคล 
และไดมี้ก�รดำ�เนินก�รต�มยทุธศ�สตรใ์นหล�ยประเดน็ มีม�ตร�ก�รก�รแกไ้ขปญัห� รวมถงึมีขอ้เสนอแนะต่�งๆ ใหร้ฐับ�ล
และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุง ผู้ร้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญช�ติ และหรือไร้ร�กเหง้� ได้รับก�ร
พจิ�รณ�กำ�หนดสถ�นะบคุคลต�มท่ีกฏหม�ยกำ�หนดและนโยบ�ยของรฐับ�ลกำ�หนดไวไ้ดม้�กพอสมควร แต่ยงัมีกลุม่บคุคล
ที่อ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยจำ�นวนม�กที่รอก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลอยู่อีกม�ก กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภ�รกิจที่
ทุกภ�คส่วนไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร คว�มถึงภ�คประช�สังคมในระดับต่�งๆ ต้องปฏิบัติร่วมกัน
  ก�รทำ�หน้�ท่ีของอนุกรรมก�รด�้นสถ�นะบคุคลและสิทธขิองกลุม่ช�ติพนัธ์ฯุ อ�ศยัหลกัก�รต�มรฐัธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ประกอบกับพันธกรณีระหว่�งประเทศ รวมถึงกฎหม�ยภ�ยใน และนโยบ�ยของรัฐบ�ลเป็นหลัก 
โดยพจิ�รณ�เปน็องค์รวมจ�กบรบิทของกลุม่ช�ติพนัธ์ตุ่�งๆ ในท่ีน้ีรวมถงึบคุคลท่ีมีสัญช�ติไทย แต่ยงัไม่ไดร้บัก�รพจิ�รณ�
จ�กผู้มีอำ�น�จในระดับต่�งๆ ด้วย ท้ังหมดน้ี ถือเป็นภ�รกิจท่ีควรจะต้องนำ�สืบอ้�งพย�นหลักฐ�นต่�งๆ ประกอบก�รพิสูจน์
และนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลท่ีชอบด้วยกฏหม�ย อ�ศัยอยู่ได้อย่�งถูกต้องในร�ชอ�ณ�จักรไทย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีภ�ครัฐ                   
จะต้องอำ�นวยคว�มเป็นธรรม ในก�รให้บริก�รส�ธ�รณะในรูปแบบต่�งๆ โดยที่มีคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
คอยเฝ้�ติดต�มและให้ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่�งเสมอภ�ค
  สิ่งหนึ่งที่ส�ม�รถสรุปได้จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ คือ ก�รที่ผู ้ปฏิบัติง�นทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน                       
รวมถึงประช�ชนที่เป็นเจ้�ของเร่ืองที่ต้องก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล ยังมีองค์คว�มรู้ไม่เพียงพอในหล�ยๆ เรื่อง และแต่ละ
เรื่องมีร�ยละเอียดในกระบวนก�รท่ีต้องปฏิบัติม�กม�ย คณะอนุกรรมก�รด้�นสถ�นะบุคคลฯ มีคว�มเห็นพ้องกันว่�
ควรจะต้องมีก�รจัดทำ�เอกส�รเผยแพร่ในเรื่องคว�มรู้ในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลจ�กมิติสิทธิมนุษยชน จึงได้นำ�เรื่องท่ี                                          
น�ยม�นะ ง�มเนตร ์ในฐ�นะข�้ร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธมินุษยชนแหง่ช�ติ อกีท้ังยงัทำ�หน้�ท่ีอนุกรรมก�ร
และเลข�นุก�รของคณะอนุกรรมก�รด้�นสถ�นะบุคคลฯ เรียบเรียงไว้ 2 เรื่อง คือ เรื่องเล่�ในมิติของสิทธิมนุษยชน
ว่�ด้วย "ก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.20/1)" กับ เรื่องเล่� ในมิติของสิทธิมนุษยชนว่�ด้วย"แนวท�งก�รปฏิบัติ
เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก" และท่ีเรียบเรียงร่วมกันกับน�ยวีนัส สีสุข ผู้อำ�นวยก�รส่วน
ก�รทะเบียนร�ษฎร กรมก�รปกครอง ในฐ�นะอนุกรรมก�ร พร้อมด้วยน�งยินดี ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดก�รสถ�นีสัญช�ติ 
มูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก ในเรื่อง "แนวท�งก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล" รวมเป็น 3 เรื่อง โดยจัดทำ�เป็นเล่มแยกต่�งห�กกัน                                                             
เพ่ือคว�มสะดวกสำ�หรับก�รเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในสถ�นก�รณ์ท่ีต่�งกัน หรืออ�จจะต้องปฏิบัติก�รจ�กเล่มใดเล่มหน่ึงก่อน 
แล้วจึงนำ�องค์คว�มรู้อีก 2 เล่มม�ใช้เป็นแนวท�ง นอกจ�กนี้ อ�จจะยังต้องมีองค์คว�มรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนก�ร
ม�เป็นแนวท�งเพิ่มเติมอีกก็ได้เพร�ะส่ิงท่ีนำ�เสนอเพียง 3 เล่มน้ี มิใช่กระบวนก�รท่ีส้ินสุดในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล   
ยังมีอีกหล�ยลักษณะ ซึ่งอ�จจะมีก�รเรียบเรียง และจัดพิมพ์เพิ่มในโอก�สต่อไป
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คำ�นิยมของประธ�น (ต่อ)
  
  จ�กหนังสือ 3 เล่มดังกล่�วคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และคณะอนุกรรมก�รด้�นสถ�นะ
บุคคลและสทิธขิองกลุม่ช�ตพินัธ์ ุมคีว�มปร�รถน�ด ีและตัง้ใจทีจ่ะเผยแพรข่อ้มลู ร�ยละเอยีดในกระบวนก�รทีต่อ้งปฏบิตั ิ
เพื่อก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลที่เป็นธรรม มีประสิทธิภ�พและร่วมสร้�งสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้กับบุคคลทั้งมวล                           
ที่ต้องคำ�นึงถึงคว�มสมดุลระหว่�งสิทธิมนุษยชน คว�มมั่นคงของมนุษย์กับคว�มมั่นคงของช�ติ ในฐ�นะที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
ท้ังประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุุษยชนแห่งช�ติ และประธ�นอนุกรรมก�รด้�นสถ�นะบุคคลและสิทธิของกลุ่มช�ติพันธ์ุฯ 
ขอชื่นชมก�รนำ�องค์คว�มรู้ท่ีมีท้ังในมิติของกฏหม�ยท่ีบัญญัติไว้ก�รกำ�หนดนโยบ�ยของรัฐบ�ลท่ีมีในส่วนของภ�ครัฐและ
ภ�คส่วนอื่นๆ แล้วนำ�ม�เรียบเรียงเป็นเอกส�รท�งวิช�ก�รกึ่งเรื่องเล่�ให้เข้�ใจง่�ยที่มีหลักก�ร มีข้อกฏหม�ย มีหนังสือสั่ง
ก�รในหล�ยลักษณะ และอธิบ�ยคว�มต�มขั้นตอนต้ังแต่เตรียมก�ร เตรียมพย�นหลักฐ�น ก�รไปติดต่อกับผู้มีหน้�ท่ี                                                                   
ก�รพิจ�รณ�ของผู้มีอำ�น�จหน้�ท่ี ก�รติดต�มผลก�รพิจ�รณ� ผลสำ�เร็จจ�กคำ�ส่ังท�งปกครองท่ีอนุญ�ต หรืออนุมัติ                                             
รวมถึงกระบวนก�รพิจ�รณ�ท�งปกครองที่ไม่อนุญ�ตหรือไม่อนุมัติ จำ�ต้องมีก�รแจ้งสิทธิในก�รอุทธรณ์ ไปจนถึงก�รใช้
สิทธิในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครองที่มีกระบวนก�รยุติธรรมเข้�ม�เป็นที่พึ่งอีก 2 ระดับ หนังสือทั้ง 3 เรื่องนี้ ห�กศึกษ�                                               
อย่�งถ่องแท้แล้ว อ�จจะทำ�ให้เข้�ใจกระบวนก�รต่�งๆ ม�กขึ้น ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติได้เป็นอย่�งดี และ
ห�กยังมีประเด็นใดที่ข�ดตกบกพร่อง ผู้เรียบเรียงก็จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  ขอขอบใจ ผู้เรียบเรียงทั้ง 3 ที่ทุ่มเท ระดมสรรพกำ�ลังคว�มส�ม�รถอย่�งเต็มที่ ใส่ใจในร�ยละเอียด 
เพื่อสร้�งง�นท่ีควรค่�แก่ก�รเรียนรู้ หวังว่� คงจะมีเรื่องอื่นๆ ท่ีจำ�เป็นแก่ก�รปฏิบัติง�นในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล                     
ออกม�เผยแพร่ สร้�งองค์คว�มรู้ให้เกิดคว�มเข้�ใจอีกต่อไป

           ศ�สตร�จ�รย์ อมร�  พงศ�พิชญ์
        ประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
        ประธ�นอนุกรรมก�รด้�นสถ�นะบุคคลและ
        สิทธิของกลุ่มช�ติพันธ์ุ และแรงง�นข้�มช�ติ
         2 พฤศจิก�ยน 2558
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คำ�นำ�ผู ้เรียบเรียง

 ก�รที่มีมนุษย์ถือกำ�เนิดขึ้นม�ในโลกนี้แล้ว หลักก�รที่น�น�ประเทศให้ก�รยอมรับ คือ ก�รที่แต่ละประเทศ ต้อง
จดทะเบียนก�รเกิด บันทึกข้อมูลของผู้ที่เกิดใหม่ไว้เป็นประช�กรของแต่ละประเทศ กำ�หนดชื่อ และรับรองก�รมีสัญช�ติให้
กับบุคคลฅนน้ัน ประเทศท่ีมีคว�มก้�วหน้� ห่วงใยในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐ�นของมนุษย์ท่ีรัฐต้องรับรองและให้บริก�รเรื่อง
เกี่ยวกับก�รบริก�รส�ธ�รณะ หรือเป็นสวัสดิก�รของสังคม ก็จะใส่ใจในเรื่องนี้ม�ก เพร�ะเกี่ยวกับมนุษย์ต้องดูแลให้ดี

 ไม่ว่�จะเกิดจ�กคว�มบกพร่องของใคร คงไม่ไปสืบเส�ะให้ลำ�บ�ก ในวันนี้ผู้ที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยจำ�นวนหนึ่ง 
โดยเฉพ�ะในชุมชนเมืองที่แทบจะทุกเมืองที่มีคว�มเจริญ ผู้ฅนหลั่งไหลม�รวมกันเพื่อจุดประสงค์ท�งเศรษฐกิจ ยิ่งกรุงเทพฯ 
ที่เป็นเมืองหลวงก็เช่นเดียวกัน จ�กก�รศึกษ�พบว่� ยังมีชุมชนอีกจำ�นวนม�กที่ยังมีบุคคลที่ม�อ�ศัยอยู่โดยที่ไร้บัตรประจำ�
ตัวไม่ว่�จะเป็นแบบไหน ไร้ชื่อในทะเบียนบ้�น อ�จจะอ�ศัยอยู่ในบ้�นที่ไม่มีบ้�นเลขที่ อ�จจะเป็นเพร�ะน�ยทะเบียนฯ ไม่
ส�ม�รถออกให้ได้ หรือไม่ได้ไปขอต�มระเบียบฯ จึงไม่มีทะเบียนบ้�นเป็นของตนเอง ทำ�ให้สม�ชิกในบ้�น ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีเลข
ประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักแล้วและยังไม่มีเลขฯ ขณะนี้ไม่ทร�บว่� ในแต่ละชุมชนมีจำ�นวนเท่�ใด

 ห�กท่�นพบเห็นบุคคลลักษณะน้ีในชุมชน ท่�นจะทำ�อย่�งไร เอกส�รฉบับน้ี จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของ
ผู้นำ�ชุมชน คณะกรรมก�รและผู้สนใจท่ีจะช่วยกัน “เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ให้ทุกฅนมีเลข 13 หลัก” ในเรื่องน้ีขอยนืยันในวันน้ี
โดยอ�ศัยคำ�พูดของน�ยจ�รุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย ท่ีกล่�วไว้ในก�รให้นโยบ�ยระหว่�ง
ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รศึกษ�และแก้ไขปัญห�ปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 25551 โดย
ให้สำ�รวจฅนทุกฅนท่ีอ�ศัยอยู่ในประเทศ เม่ือทร�บจำ�นวนฅนและบ้�นท่ีอ�ศัยอยู่แล้ว หลังจ�กน้ัน จะได้ช่วยกันพัฒน�
สถ�นะของผู้ท่ีสำ�รวจได้ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย นโยบ�ยของรัฐและสิทธิท่ีพึงมีพึงได้ ท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รทำ�หน้�ท่ีท่ีพร้อมสมบูรณ์     
มีศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์

 หวังว่� เรื่องที่จะเล่�ให้ท่�นได้เรียนรู้ในแนวท�งปฏิบัติเล่มนี้ จะช่วยให้ปฏิบัติได้ชัดเจนม�กขึ้น ขอขอบคุณท่�นที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยที่ร่วมกันสนใจ...ใส่ใจ ดูแลเพื่อนมนุษย์ร่วมชุมชน ร่วมสังคม และร่วมโลก

         ม�นะ  ง�มเนตร์

1 หรือเข้�ค้นที่ www.youtube.com./watch?v=v0xAZ_HSD8s หัวข้อ “สถ�นะบุคคล” เรื่อง “นโยบ�ยก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล1”
หม�ยเหตุ ข้อเขียนทั้งหมดนี้ปรับปรุงจ�ก ข้อเียนที่เคยผลิตเผยแพร่ในรูปแบบถ่�ยเอกส�รและพิมพ์เล่มขน�ดเล็ก โดยก�รสบับสนุนของโครงก�รคุ้มครองเด็กไร้รัฐ
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บทนำ�
 เมือ่เร�พบใครสกัคน ซึง่เร�อ�จจะรูจ้กั หรอืไมรู่จ้กั ก�รทกัท�ยต�มธรรมเนยีมของฅนไทย กคื็อ กล�่วคำ�ว�่ สวสัด ี
ถ้�เป็นฝรั่ง ก็ใช้คำ�ว่� ฮัลโหล(Hello หรือ Hi) แล้วก็ถ�มไถ่กันถึงส�รทุกสุขดิบ ถ�มเรื่องก�รประกอบอ�ชีพ สำ�หรับฅ
นที่ไม่รู้จัก ก็อ�จจะไม่ทักท�ย วันแรกๆ ก็คงเฉยๆ กันไป ต่�งฅนต่�งผ่�นเลยกันไป ถือเป็นเรื่องปกติ  แต่ถ้�ได้มีโอก�ส
พบหน้�กันบ่อยขึ้น ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องทักท�ยกันบ้�ง แนะนำ�ตัวให้เรียกชื่อกันไม่ว่�จะเป็นชื่อจริง หรือชื่อเล่น ในที่สุด
อ�จจะคุ้นเคยแล้วพบกันเป็นประจำ� มีก�รเสวน�แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกัน และอ�จจะกล�ยเป็นเพื่อนกันไปก็ได้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล
 ส่ิงท่ีหล�ยฅนอ�จจะไม่ไดทั้นคิดอย�่งหน่ึงกคื็อ ก�รท่ีบคุคลบ�งฅนประสบคว�มทุกขย์�ก เพยีงเพร�ะก�รไม่มีบตัร
ประจำ�ตัวประช�ชน ไม่มีบตัรประจำ�ตัวท่ีท�งร�ชก�รออกให ้ท้ังๆ ท่ีหล�ยฅนมีชือ่ในทะเบยีนบ�้นเปน็ผูมี้สัญช�ติไทยแต่ไม่
ส�ม�รถทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนได้  หล�ยฅนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้�น ไม่มีเลข 13 หลัก ในฐ�นะที่เป็นประธ�นชุมชน 
เป็นผู้นำ� หรือคณะกรรมก�รของชุมชน จะมีโอก�สได้ช่วยบุคคลเหล่�นั้น อย่�งไรบ้�ง ปัจจุบันเป็นเรื่องไม่ย�กเหมือนแต่
ก่อนแล้ว เพร�ะมีก�รออกกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรใหม่ ม�ตั้งแต่ พ.ศ.2551 โดยมีเจตน�รมณ์ที่จะให้ทุกฅนที่ 
อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยได้มีเอกส�รแสดงตัวที่ท�งร�ชก�รพิสูจน์และออกเอกส�รให้ต�มคว�มจริง  เมื่อเรียนรู้ม�ถึงตรงนี้ 
หล�ยท่�นอ�จจะมีคว�มเห็นแย้งในใจว่� เป็นไปไม่ได้ เพร�ะไปติดต่อกับเจ้�หน้�ที่หล�ยครั้งแล้ว  ไม่เห็นจะสำ�เร็จเลย
 หลังจ�กท่ีได้เรียนรู้จ�กเอกส�รฉบับน้ีท่ีเล่�เรื่องอันจะเป็นแนวท�งปฏิบัติแบบย่อๆม�ให้ท่�นได้ทร�บแล้วนำ�ไป
เป็นเครื่องมือที่จะยกเหตุผลม�อ้�งให้กับเจ้�หน้�ที่ถึงกรณีที่มีกฎหม�ยบัญญัติไว้แล้ว ถ้�ไม่ทำ� ไม่รับคำ�ร้องผู้ปฏิบัติอ�จจะ
มีคว�มผิดต�มกฎหม�ยได้ และเมื่อรวบรวมพย�นหลักฐ�นทั้งมวลแล้ว หน้�ที่ต่อไปคือ ก�รเสนอไปยังผู้มีอำ�น�จโดยต้อง
สรุปข้อกฎหม�ย คว�มจริงที่รวบรวมได้ เหตุผลที่สนับสนุนประกอบก�รตัดสินใจ นี่คือหน้�ที่ของผู้ปฏิบัติในฐ�นะผู้ช่วย
น�ยทะเบียน หรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ โดยผู้มีอำ�น�จเต็มสำ�หรับเรื่องก�รทะเบียนร�ษฎร คือ น�ยทะเบียนท้องถิ่น ผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งนี้คือ ผู้อำ�นวยก�รเขต ส่วนในเขตเทศบ�ล ซึ่งอยู่ต่�งจังหวัดที่พร้อมปฏิบัติง�นก�รทะเบียนร�ษฎร ปลัดเทศบ�ล
ของแต่ละแห่ง จะเป็นน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลโดยตำ�แหน่ง สำ�หรับผู้มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�อนุมัติในบ�งเรื่องต�มที่
กฎหม�ยกำ�หนดไว้ในท้องที่แต่ละแห่งก็เป็นอำ�น�จของผู้อำ�นวยก�รเขต หรือน�ยอำ�เภอ หรือผู้ได้รับคำ�สั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ร�ชก�รแทน หรือรักษ�ร�ชก�รแทน สำ�หรับอำ�น�จในหล�ยๆ เรื่อง ได้แก่ ก�รขอเพิ่มชื่อในกรณีต่�งๆ ก�รแจ้งก�รเกิด
เกินกำ�หนด ก�รแก้ไขเอกส�รบ�งเรื่องที่กฎหม�ยและระเบียบฯ ว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จของน�ย
อำ�เภอ/ผูอ้ำ�นวยก�รเขต น�ยทะเบยีนท้องถิน่ กจ็ะต้องเสนอเรือ่งไปใหน้�ยอำ�เภอ/ผูอ้ำ�นวยก�รเขตเปน็ผูพ้จิ�รณ�ใชอ้ำ�น�จ
ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้
 อำ�น�จหน้�ที่ของน�ยทะเบียน หรือน�ยอำ�เภอ จะมีแตกต่�งกันไปเป็นลำ�ดับ แต่สิ่งที่เหมือนกันทุกประก�ร คือ 
ก�รพิจ�รณ�ในแนวท�งเดียวกัน ห�กอนุมัติ อนุญ�ต ก็จะใช้หลักก�รเดียวกัน คือ หลักคว�มชอบด้วยก�รกระทำ�ท�ง
ปกครอง(ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม)  ก�รจะใช้อำ�น�จหล�ยอย่�งไม่อ�จจะใช้อำ�น�จเกินกรอบที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ ทั้งเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์และระยะเวล� ต้องมีเหตุผลสนับสนุนก�รตัดสินใจ เมื่อจะไม่อนุมัติ ไม่อนุญ�ตยิ่งต้องมีคำ�อธิบ�ยกันให้ผู้ยื่น
คำ�ขอได้ทร�บ เมือ่ได้ออกคำ�สั่งท�งปกครองแล้ว ต้องแจ้งสิทธิในก�รอุทธรณ์โต้แย้งให้ผู้ยื่นคำ�ร้องได้ทร�บพร้อมข้อมูลที่ใช้
ในก�รพิจ�รณ�ทั้งหมด เพื่อที่ผู้ถูกปฏิเสธจะได้ทร�บว่�มีก�รพิจ�รณ�จ�กข้อมูลใดบ้�ง จะได้ทำ�คำ�อุทธรณ์เป็นหนังสือยื่น
ต่อผู้ออกคำ�สั่งได้ภ�ยในกำ�หนด คือ โดยหลักหล�ยเรื่องให้เวล�ไว้ไม่เกิน 15 วัน ห�กเกินกว่�นี้จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ถือว่� 
ยอมรับในก�รออกคำ�ส่ังท�งปกครอง  และถ้�ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำ�ส่ังภ�ยในกำ�หนดแล้ว ก็จะมีกระบวนก�ร
พิจ�รณ�ใหม่อีก ห�กผู้ออกคำ�สั่งได้ทร�บคำ�อุทธรณ์แล้ว ยังยืนยันในคว�มเห็นต�มคำ�สั่งเดิม เรื่องนี้หยุด  ไม่ได้ ต้อง
ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิจ�รณ�โดยมิชักช้� เมื่อผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้รับเรื่องก็มีเวล�จำ�กัด  แบ่งออกเป็น 
2 ช่วง คือ 30 วันแรกห�กยังไม่ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้ทันก็ส�ม�รถมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทร�บระยะเวล�ขย�ยไปอีก 
30 วันโดยอัตโนมัติ และเมื่อไม่มีคำ�ตอบจ�กผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ภ�ยใน 60 วัน ก็ส�ม�รถนำ�เรื่องไปฟ้องศ�ลปกครองให้
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พจิ�รณ�ก�รกระทำ�ท่ีผ�่นม�ได ้ถ�้เปน็เรือ่งอืน่ต้องยืน่ฟอ้งภ�ยใน 90 วนั แต่ในกรณีเรือ่งของสถ�นะบคุคล ศ�ลปกครอง
มีกฎหม�ยยกเว้น ไม่กำ�หนดระยะเวล�ที่จะยื่นฟ้องได้ แต่ก็อย่�ปล่อยให้เรื่องร�วเน แหน่งร�ชก�รอ�จจะพ้นจ�กตำ�แหน่ง
ไปก่อน ไม่มีใครอธิบ�ยให้ตุล�ก�รศ�ลปกครองได้ทร�บถึงเหตุผลต่�งๆ ในก�รออกคำ�สั่งท�งปกครองที่ศ�ลจะพิเคร�ะห์
ว่�อยู่ในอำ�น�จต�มที่กฎหม�ยบัญญัติหรือไม่ เรื่องนี้ก็ต้องเรียนรู้กันอีก เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งย�ก ไม่ต้องเทียวไปศ�ล ไม่ต้อง
มีทน�ยคว�ม ฟ้องโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย มีพนักง�นคดีปกครองช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก
 นอกจ�กนี้ในก�รปฏิบัติร�ชก�รเพื่อประช�ชน ยังมีกฎหม�ยอีกหล�ยฉบับ หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�ร
ปฏิบติัร�ชก�รอกีหล�ยองค์กรท่ีจะเข�้ม�ชว่ยใหก้�รติดต่อร�ชก�ร และกำ�กบัใหเ้จ�้หน้�ท่ีของรฐัต้องบรกิ�รประช�ชน อย�่ง
เป็นธรรม มีระยะเวล�ที่กำ�หนด และที่สำ�คัญ มิใช่ทำ�ตัวเป็นเจ้�น�ยของประช�ชนที่จะใช้อำ�น�จเกินกว่�ขอบเขตที่กฎหม�ย
บัญญัติไว้เช่นเดิมได้อีกแล้ว

 wเริ่มต้นด้วยก�รสนใจผู้อยู่อ�ศัยในชุมชน
 เม่ือเร�รูจ้กัใครสักฅนหลงัจ�กท่ีรูจ้กักนัแลว้ทร�บว�่ บคุคลฅนน้ียงัไม่มีบตัรประจำ�ตัวท่ีจะเปน็เอกส�รแสดงตัวตนว�่
เป็นใคร ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้�น ไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก จะทำ�อย่�งไรดี ภ�รกิจนี้ ขอให้ถือว่�เป็นภ�รกิจ
หลกัของชมุชนท่ีอยูร่ว่มกนั ผูอ้�ศยัอยูใ่นชมุชนควรจะทำ�คว�มรูจ้กักนัไวบ้�้ง โดยเฉพ�ะผูอ้�ศยัอยูไ่ม่ห�่งกนั อย�่งน้อยกอ็�จ
จะได้ช่วยเหลือเจือจ�นกันเล็กๆ น้อยๆ บ�งฅนอ�จจะคิดว่�เป็นเรื่องของแต่ละฅน อย่�ไปยุ่งกะเข� เพร�ะเข�อ�จจะไม่ชอบ
ให้ใครจุ้นจ้�นก็ได้  อันนี้ถูกต้องเลยครับ  แต่ถ้�เป็นเรื่องที่อ�จจะเกิดคว�มเดือดร้อน หรือเพื่อนบ้�นฅนนั้น ครอบครัว
นั้น อ�จจะไม่ส�ม�รถไปปรึกษ� หรือสอบถ�มเรื่องเหล่�นี้กับใครได้ คณะกรรมก�รของชุมชน ผู้นำ�ชุมชนจะต้องเป็นสื่อ
กล�ง เพื่อเปิดโอก�สให้บุคคลฅนนั้น หรือครอบครัวนั้น ได้ให้ข้อมูลอย่�งเต็มที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนให้ม�กที่สุด
 
 wสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นให้ได้ม�กที่สุด
	 �บุคคลฅนนี้เป็นใคร(ถือบัตรประจำ�ตัว ? มีทะเบียนฯ ?) ถ้�ยังไม่มีเอกส�รใดเลย / เป็นเด็ก
        นักเรียน-ผู้ใหญ่ - บุคคลปกติ - บุคคลพิเศษ - ผู้สูงอ�ยุ - ฅนพิก�ร ฯลฯ
	 �มีภูมิลำ�เน�ที่ใด และเกิดเมื่อใด(มีข้อมูลวัน เดือน ปีที่เกิด?) 
	 �สถ�นที่เกิด(เกิดในประเทศไทย หรือต่�งประเทศ) และ ในทะเบียนฯ บันทึกไว้อย่�งไร ถูกต้องหรือไม่
	 �ถ้�เกิดต่�งประเทศ เข้�ม�ในประเทศไทยท�งด้�น? เมื่อใด  
	 �เป็นลูกใคร ทร�บชื่อตัว ชื่อสกุล และข้อมูลของพ่อ-แม่ หรือไม่  อยู่ในประเทศไทยมีสถ�นะอะไร
 �สัญช�ติของบิด� ม�รด� หรือบรรพชน ? มีชื่อในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร ? (ท.ร.?)
 นอกจ�กนี้ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขถึง พ.ศ.2551 
ที่ออกต�มพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2534และฉบับแก้ไข ยังกำ�หนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 เมื่อผู้ไม่มีชื่อในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร เปิดใจ กล้�เปิดเผยข้อมูลในทุกเรื่องแล้ว ก�รสอบถ�มข้อมูลผู้ให้
คว�มช่วยเหลือ หรือผู้ประส�นง�น หรือเจ้�หน้�ที่ที่เก็บข้อมูลต้องสร้�งบรรย�ก�ศให้เป็นกันเอง ว�งตัวได้ต�มสบ�ย  ใช้
วิธีสนทน� ใช้ลักษณะก�รพูดคุย เพื่อไม่ให้รู้สึกว่� “ถูกสอบสวน” โดยใช้คำ�ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ยและน้ำ�เสียงที่เป็นมิตร รวม
ทั้งท่�ทีในก�รพูดและรับฟังปัญห�ต้องเป็นธรรมช�ติม�กที่สุด หลังจ�กนั้นจึงเริ่มพูดคุยในคำ�ถ�มง่�ยๆ สั้นๆ  แต่ต่อเนื่อง 
โดยผู้สอบถ�มข้อมูลจะต้องเรียบเรียงคำ�ถ�มม�แล้วเป็นอย่�งดี  ห�กผู้ให้ข้อมูลเล่�ถึงคว�มเป็นม�ที่เป็นจุดสำ�คัญๆ ก็ควรที่
จะเก็บข้อมูลส่วนนั้นไว้  (ถ้�มีเครื่องมือที่ใช้บันทึกเสียงด้วยก็จะเป็นก�รดี เพร�ะจะได้นำ�ม�ทบทวนได้ภ�ยหลัง)  วิธีก�ร
ง่�ยๆ เพือ่ใหเ้ปน็ไปต�มกระบวนก�รของกฎหม�ยว�่ดว้ยสัญช�ติ ผูเ้รยีบเรยีงไดใ้ชป้ระสบก�รณ์จ�กก�รใหค้ำ�ปรกึษ� และ
เห็นว่�ก�รรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นคว�มจริงต�มหัวข้อต่�งๆข้�งต้นเร่ิมท่ีก�รบันทึกข้อมูลของแต่ละคนด้วยต�ร�ง/แผนผังครอบครวั 
  ข้อ 9 บ้�นที่ต้องกำ�หนดบ้�นเลขที่ ต้องเป็นบ้�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร
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 โดยเฉพ�ะข้อมูลเกี่ยวกับก�รอ�ศัยอยู่ ณ ที่ปัจจุบันที่จะส�ม�รถติดต่อได้ ไม่ว่�จะติดต่อกับเจ้�ของข้อมูลเอง หรือ
ผู้ประส�นง�น หรือผู้นำ�ชุมชนที่อ�ศัยอยู่ ไม่ว่�จะเป็นบ้�นเลขที่ /หม�ยเลขโทรศัพท์ของบุคคลต่�งๆ ที่จะบันทึกไว้ ณ 
เวล�ที่พบ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญ จะเป็นจุดในก�รติดต่อสื่อส�รกันในโอก�สต่อไป

 เม่ือไดข้อ้มูลเบือ้งต้น หรอืจดุเริม่ท่ีจะสนทน�ต่อไปไดแ้ลว้ จงึควรโยงเข�้สู่ในประเดน็คำ�ถ�มสำ�คัญท่ีจะเปน็ประโยชน์
ต่อก�รดำ�เนินก�รช่วยเหลือ ดังตัวอย่�งของประเด็นที่จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-สกุล วัน-เดือน-ปี เกิดและรู้ได้อย่�งไร อ�ยุ อ�ชีพ ร�ยได้ สถ�นที่เกิดว่�เกิดในประเทศ
หรือนอกประเทศ ก�รศึกษ� ประวัติก�รรักษ�พย�บ�ล และเอกส�รอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือรับรองก�รเกิด สูติบัตร 
ทะเบียนบ้�น หลักฐ�นก�รศึกษ� หลักฐ�นก�รเกณฑ์ทห�ร เป็นต้น
 - ข้อมูลครอบครัว บิด� - ม�รด�เป็นใคร ไทยหรือไม่ไทย เกิดที่ไหน ในประเทศ / นอกประเทศ จำ�นวน
สม�ชิกในครอบครัว คว�มสัมพันธ์ของครอบครัว – บรรพชนภูมิลำ�เน� ที่อยู่ปัจจุบัน เชื้อช�ติ สัญช�ติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม คว�มเชื่อ ก�รนับถือศ�สน� ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมท�งศ�สน�ของชุมชน รวมถึงพย�นหลักฐ�นที่มี 
ซึ่งอ�จจะเป็นภ�พถ่�ย หรือพย�นเอกส�รที่ได้ร่วมกิจกรรม
 - ข้อมูลก�รอยู่อ�ศัยในชุมชน ระยะเวล�ในก�รอยู่อ�ศัย ก�รอพยพย้�ยถิ่น คว�มคุ้นเคยหรือสัมพันธภ�พกับ
คนในชุมชน
 - ข้อมูลสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รของผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนร�ษฎร โดยต้องแยกแยะให้ได้ว่�เป็นปัญห�
ที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือปัญห�ที่สืบเนื่องจ�กบุคคลอื่น ได้แก่ คู่ครอง บุตร พ่อ แม่ เป็นต้น ซึ่งปัญห�ที่พบโดยทั่วไป 
ได้แก่ ไม่มีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน  หรือมีบัตรฯ ในรูปแบบเก่�(บัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบข�วดำ� หรือมีสำ�เน�) ไม่
ส�ม�รถแจ้งเกิดได้ ไม่ส�ม�รถเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ไม่มีสิทธิท�งด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล ถูกปฏิเสธก�รสมัครง�นหรือ
ได้รับค่�แรงที่ไม่เป็นธรรม ประสบกับข้อจำ�กัดในก�รเดินท�ง เป็นต้น
 - ก�รติดต่อหรือดำ�เนินก�รที่ผ่�นม� ควรสอบถ�ม หรือมีเอกส�รที่เกี่ยวข้อง
 - เคย แต่ถูกปฏิเสธก�รให้คว�มช่วยเหลือ หรือไปติดต่อแล้วแต่เจ้�หน้�ที่แนะนำ�ให้ไปรวบรวมเอกส�ร พย�น
หลักฐ�นเพิ่มเติม ซึ่งไม่ส�ม�รถห�ม�ได้ และในบ�งครั้งก็ให้ไปตรวจห�ส�รพันธุกรรมล�ยพิมพ์ DNA(ดีเอ็นเอ)
 - ไม่เคย เนื่องจ�ก ข�ดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในขั้นตอน วิธีก�รติดต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และข�ดผู้ให้คำ�แนะนำ� 
หรือกลัวถูกปฏิเสธก�รให้คว�มช่วยเหลือ 
 ในส่วนท้�ยของแผนผังครอบครัว จะมีส่วนของก�รวิเคร�ะห์ก�รได้สัญช�ติไทยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติห�กบุคคล
ท่ีเก็บข้อมูลม�ได้ มีบรรพชน(ปู่ ย่� หรือต� ย�ย และพ่อ แม่) ฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงท่ีมีสัญช�ติไทย หรือเกิดในประเทศไทย แต่ละ
ช่วงเวล� ก็จะใช้กฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติในแต่ละห้วงเวล�ท่ีใช้บังคับ เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพิจ�รณ�ก�รมีสัญช�ติไทย ท่ีต้องอ�ศัย       
องค์คว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รวิเคร�ะห์ ห�กต้องก�รเรียนรู้เร่ืองน้ีก็ต้องเป็นองค์คว�มรู้อีกชุดหน่ึง ซ่ึงต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม

 wบ้�นท่ีอ�ศัยอยู่ มีสถ�นะอย่�งไร ต�มกฎหม�ยอ�ค�รบ้�นเรือนท่ีมีผู้อ�ศัยอยู่เป็นประจำ� จะต้องมีก�รกำ�หนดให้
บ้�นเลขท่ี คงจะต้องถ�มไถ่กันว่� อ�ค�รแห่งน้ันมีเลขท่ีบ้�นแล้วหรือยัง ถ้�ยังพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2534 
และแก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 กำ�หนดคำ�นิย�มไว้ว่� “บ้�น” หม�ยคว�มว่� โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้�งสำ�หรับใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัย 
ซ่ึงมีเจ้�บ้�นครอบครองและให้หม�ยคว�มรวมถึงแพ หรือเรือซ่ึงจอดเป็นประจำ�และใช้เป็นท่ีอยู่ประจำ� หรือสถ�นท่ี หรือย�น
พ�หนะอ่ืนซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัยประจำ�ได้ด้วย และต�มม�ตร� 34  ยังกำ�หนดไว้ในวรรคแรกว่� “ให้ทุกบ้�นมีเลขประจำ�บ้�น 
บ้�นใดยังไม่มีเลขประจำ�บ้�นให้เจ้�บ้�นแจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ือขอเลขประจำ�บ้�นภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันสร้�งบ้�นเสร็จ” 
ส่วนวรรค ท่ีสองกำ�หนดว่� “ให้น�ยทะเบียนผู้รับแจ้งกำ�หนดเลขประจำ�บ้�นให้แก่ผู้แจ้งซ่ึงมีบ้�นอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนท้องถ่ิน
ภ�ยในเจ็ดวัน ถ้�มีบ้�นอยู่นอกเขตสำ�นักทะเบียนท้องถ่ินให้กำ�หนดเลขประจำ�บ้�นภ�ยในส�มสิบวัน” และเม่ือได้ เลขท่ีบ้�น
แล้ว ในวรรคส�มกำ�หนดไว้อีกว่� “ให้เจ้�บ้�นติดเลขประจำ�บ้�นไว้ในท่ีซ่ึงเห็นได้ชัดแจ้งผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งจะกำ�หนดให้
มีทะเบียนบ้�นช่ัวคร�วต�มระเบียบ เพ่ือประโยชน์แก่ก�รตรวจสอบ ท�งทะเบียนกไ็ด้” 
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 ข้อ 10  บ้�นหลังหนึ่ง  ให้กำ�หนดบ้�นเลขที่เพียงเลขหม�ยเดียว
 ข้อ 11  บ้�นที่ปลูกเป็นตึกแถวหรือห้องแถว หรืออ�ค�รชุด ให้กำ�หนดบ้�นเลขที่ทุกห้อง โดยถือว่�ห้องหนึ่ง ๆ 
เป็นบ้�นหลังหนึ่ง
 ข้อ 12  บ้�นที่ปลูกไว้สำ�หรับให้เช่�เป็นหลัง ๆ ให้กำ�หนดบ้�นเลขที่ทุกหลังแม้จะมีผู้เช่�หรือไม่ก็ต�ม
 ข้อ 20 บ้�นที่ปลูกสร้�งในที่ส�ธ�รณะ  หรือโดยบุกรุกป่�สงวน  หรือโดยมิได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
ก�รควบคุมก�รก่อสร้�งอ�ค�ร หรือต�มกฎหม�ยอ่ืน ให้ถือเป็นบ้�นท่ีจะต้องกำ�หนดบ้�นเลขท่ีให้ต�มระเบียบน้ี  โดยในก�ร
จัดทำ�ทะเบียนบ้�นให้ระบุคำ�ว่�  “ทะเบียนบ้�นชั่วคร�ว”  ในแบบพิมพ์ทะเบียนบ้�น  เมื่อได้รับก�รแก้ไขให้ถูกต้องต�ม
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องแล้ว  ให้ขีดฆ่�คำ�ว่�  “ทะเบียนบ้�นชั่วคร�ว” ออกไป
 ข้อ 32  บ้�นปลูกสร้�งใหม่หรือปลูกสร้�งน�นแล้ว  แต่ยังไม่มีบ้�นเลขที่  เมื่อเจ้�บ้�นแจ้งขอมีบ้�นเลขที่ต่อ
นายทะเบียน  ให้น�ยทะเบียนถือปฏิบัติ  ดังนี้
 กรณีแจ้งต่อน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น  ให้ดำ�เนินก�รดังน้ีรับแจ้งต�มแบบพิมพ์ท่ีกำ�หนด  
ตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง ตรวจสอบสภ�พคว�มเป็นบ้�น กำ�หนดบ้�นเลขที่กำ�หนดเลขรหัสประจำ�บ้�นต�มแบบพิมพ์
ที่กำ�หนด จัดทำ�ทะเบียนบ้�น สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นและมอบให้ผู้แจ้งเป็นหลักฐ�น ร�ยง�นก�รกำ�หนดเลขรหัส
ประจำ�บ้�นต�มระเบียบที่กำ�หนด

 นอกจ�กน้ี ยังเปิดโอก�สให้ส�ม�รถแจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งกำ�หนด เพื่อให้
น�ยทะเบียนผู้รับแจ้งเป็นผู้ดำ�เนินก�รส่งต่อไปยังน�ยทะเบียนให้ดำ�เนินก�รได้อีกด้วย

 ที่กล่�วม�แล้วนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับก�รที่เมื่อใครสักฅน สักครอบครัว มีลักษณะคว�มเป็นบ้�น ที่อ�ศัยอยู่เป็น
ประจำ�ยอ่มเข�้หลกัเกณฑก์�รขอบ�้นเลขท่ีจ�กน�ยทะเบยีนทุกแหง่ท่ีบ�้นต้ังอยูไ่ด ้ถ�้ขอแลว้น�ยทะเบยีนไม่ให ้ จะเกดิอะไร
ขึ้น ก็ค่อยว่�กันไป แต่น�ยทะเบียนหรือเจ้�หน้�ที่ต้องรับคำ�ร้อง ถ้�ไม่รับคำ�ร้องน�ยทะเบียนหรือเจ้�หน้�ที่ อ�จมีคว�มผิด
 
  wเม่ือยังไม่เคยมีช่ือ ในทะเบียนบ้�น ทะเบียนประวัติ ยังไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก  จะต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง
 ก�รเตรียมตัวสำ�หรับใครที่ยังไม่เคยมีชื่อ ในทะเบียนบ้�น ทะเบียนประวัติ ยังไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 
หลัก สมมุติว่� บ้�นหลังที่อ�ศัยอยู่มีบ้�นเลขที่และมีเจ้�บ้�นแล้ว  ผู้ที่ยังไม่เคยมีชื่อที่ต้องก�รมีชื่อฯ จะเป็นผู้แจ้งคว�ม
จำ�นงต่อน�ยทะเบียน จะต้องลงชื่อในก�รยื่นคำ�ร้อง ห�กมีพย�นหลักฐ�น หรือพย�นเอกส�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
ให้เตรียมไปทุกอย่�ง สิ่งหนึ่งที่นำ�ม�ใช้ได้ คือ ภ�พถ่�ยที่มีในทุกช่วงวัยว่� ตนเองมีชีวิตและอ�ศัยอยู่ในประเทศไทยตลอด
ม� โดยขอให้ระบุสถ�นที่และระยะเวล�ที่อ�ศัยอยู่ หรือเอกส�รที่เคยเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ล เอกส�รที่แสดงถึงกรณีที่
เกี่ยวข้องกับท�งร�ชก�รต่�งๆ เพร�ะจะไปเกี่ยวข้องกับนโยบ�ยของรัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ในก�รพิสูจน์สถ�นที่ๆ อ�ศัยอยู่
และสืบเส�ะถึงคว�มเป็นม�ของผู้ยื่นคำ�ร้องได้อย่�งมีหลักเกณฑ์ ไม่เลื่อนลอย มีพย�นหลักฐ�นที่น่�เชื่อถือได้  ในวันที่ไป
ติดต่อกับสำ�นักทะเบียน บุคคลที่จะข�ดไม่ได้ คือ เจ้�บ้�น อย่�ลืมนัดหม�ยกันให้ดี
 
 wเมื่อไปติดต่อสำ�นักทะเบียน(อำ�เภอ/ท้องถิ่น)
 หลังจ�กที่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ไปติดต่อสำ�นักทะเบียน ซึ่งอ�จจะเป็นสำ�นัก
ทะเบียน อำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียน ท้องถิ่น แล้วจะแยกออกได้อย่�งไรว่� สำ�นักทะเบียนไหนเป็นสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ
หรือสำ�นักทะเบียน ท้องถิ่น ก็ส�ม�รถดูได้จ�ก
 üบ้�นที่อ�ศัยอยู่ตั้งอยู่ในเขตขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล(อบต.) หรือเขตของเทศบ�ล หรือเมืองพัทย�
 üบ้�นที่อ�ศัยอยู่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล(อบต.) หรือเลือกน�ยกเทศมนตรี หรือ
เลือกน�ยกเมืองพัทย�
 เมื่อบ้�นอยู่นอกเขตเทศบ�ล หรือนอกเขตเมืองพัทย� แต่อยู่ในเขตขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล(อบต.)อำ�น�จ
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หน้�ที่ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�ระทะเบียนร�ษฎร จะเป็นของสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ ที่มีปลัดอำ�เภอในฐ�นะผู้ช่วยน�ยอำ�เภอ
ทำ�หน้�ท่ีเปน็ผูช้ว่ยน�ยทะเบยีนอำ�เภอ ส่วนผูอ้ยูใ่นเขตเทศบ�ลท่ีมีก�รจดัต้ังสำ�นักทะเบยีนท้องถิน่สำ�หรบัเทศบ�ลท่ีต้ังใหม่ 
ปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรอย่�งเดียว อ�จจะยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่�ยไปยังที่ตั้ง 
ของสำ�นักง�นเทศบ�ล จึงไปอ�ศัยระบบปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ที่สำ�นักทะเบียน อำ�เภอ โดยปฏิบัติง�นอยู่ในห้องทะเบียน
ของอำ�เภอ เมื่อผู้ไปติดต่อร�ชก�รจึงอ�จเกิดคว�มสับสนได้
 ส่วนเทศบ�ลท่ีต้ังน�นแล้วและมีคว�มพร้อมในก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ ก็จะมีระบบให้บริก�รท่ีสำ�นัก
ทะเบียนที่ตั้งอยู่ ณ สำ�นักง�นเทศบ�ล และจะมีระบบให้บริก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนด้วย

	 w อำ�น�จ หน้�ที่ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร เป็นของใครบ้�ง
 üบ้�นที่อ�ศัยอยู่ตั้งอยู่ในเขตขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล(อบต.) นอกเขตของเทศบ�ล หรือนอกเมืองพัทย� 
เป็นอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รของน�ยทะเบียนอำ�เภอ โดยมีเจ้�หน้�ท่ีปกครองและปลัดอำ�เภอทำ�หน้�ท่ีผู้ช่วยน�ยทะเบียน
อำ�เภอ มีน�ยอำ�เภอเป็นน�ยทะเบียนอำ�เภอ  สำ�หรับในกรุงเทพมห�นครแม้ว่�จะเป็นก�รปกครองในระดับท้องถิ่น แต่
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรท่ีมุ่งเน้นบริก�รประช�ชนให้ปรับอยู่ในระดับเดียวกับอำ�เภอ มีเจ�้หน้�ท่ีปกครองและ
เจ้�พนักง�นปกครองทำ�หน้�ที่ผู้ช่วยน�ยทะเบียนท้องถิ่นเขต มีผู้อำ�นวยก�รเขตเป็นน�ยทะเบียนท้องถิ่น
 üบ�้นท่ีอ�ศยัอยูต้ั่งอยูใ่นเขตเทศบ�ลหรอืเมืองพทัย� มีเจ�้หน้�ท่ีปกครอง เจ�้หน้�ท่ีบรหิ�รง�นฯ และเจ�้พนักง�น
ปกครองทำ�หน้�ที่ผู้ช่วยน�ยทะเบียนท้องถิ่น มีปลัดเทศบ�ล หรือปลัดเมืองพัทย�เป็นน�ยทะเบียนท้องถิ่น มีอำ�น�จบ�ง
ประก�รที่ไม่ต้องเสนอเรื่องไปยังน�ยอำ�เภอเพื่อขออนุมัติ แต่ในกรณีของก�รแจ้งเกิดเกินกำ�หนดเด็กที่อ�ยุเกิน 7 ปีและก�ร
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นหล�ยกรณีเป็นอำ�น�จของน�ยอำ�เภอที่มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติให้กับบุคคลที่เกิด หรือต้องก�รเพิ่ม
ชื่อที่ม�อ�ศัยอยู่ในเขตของอำ�เภอทุกฅน

 ก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ เพื่อยื่นคำ�ร้อง ซึ่งใช้แบบคำ�ร้องง�นทะเบียนร�ษฎรทั่วไป (ท.ร.31) ที่มี 2 ลักษณะ คือ 
 1.  แบบที่เจ้�หน้�ที่กรอกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติก�รของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วจัดพิมพ์ออกม� เพื่อให้ผู้ยื่น
คำ�ร้องลงชื่อ ซึ่งเป็นแบบที่ย่อส่วนลงม�เหลือเพียงหนึ่งหน้�กระด�ษ
 2.  แบบที่เป็นเอกส�รต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2545 เป็นแบบที่
มีช่องว่�ให้เลือกกรอกข้อมูลลงไปต�มคว�มต้องก�ร มี 2 หน้� มีช่องให้ผู้ยื่นคำ�ร้องลงชื่อด้�นหลัง ซึ่งมีข้อสังเกตที่จะต้อง
ปรับปรุงแบบคำ�ร้องนี้หล�ยประก�ร เพร�ะไม่เป็นไปต�มหลักก�รของกฎหม�ยปกครอง และเป็นปัญห�ในท�งปฏิบัติที่
น�ยทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่ครบถ้วน อีกทั้ง ห�กสำ�นักทะเบียนใดปฏิเสธก�รรับคำ�ร้องโดยผ่�นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ก็ส�ม�รถนำ�แบบคำ�ร้อง ท.ร.31 แบบเดิมม�กรอกแล้วยืนยันที่จะยื่นคำ�ร้องให้สำ�เร็จให้ได้ โดยกระทำ�ทุกรูป
แบบที่จะให้ผู้ปฏิบัติง�น ผู้ช่วยน�ยทะเบียนและน�ยทะเบียนรับคำ�ร้องไว้พิจ�รณ�
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                                   คํารองเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร                                               ท.ร.31 
 

ที่   ....................../....................    เขียนที่สํานักทะเบียน................................................................ 
      วันที่..................  เดือน.............................................. พ.ศ. ...................... 
 ขาพเจา............................................................................................ เลขประจําตัวประชาชน.............................................................. 
อายุ .................... ป  มีความประสงคขอใหนายทะเบียนดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
1.  ขอแจงการเกิดเกินกําหนด   จํานวน..............ราย  ไดแก 

1.1  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล............................................................ วันเดือนปเกิด.......................... สัญชาติ........................ 
1.2  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล............................................................ วันเดือนปเกิด.......................... สัญชาติ........................ 
1.3  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล............................................................ วันเดือนปเกิด.......................... สัญชาติ........................ 

2.  ขอเพ่ิมชื่อบุคคลในทะเบียนบาน   จํานวน..............ราย  ไดแก 
2.1  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล............................................................ วันเดือนปเกิด.......................... สัญชาติ........................ 
2.2  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล............................................................ วันเดือนปเกิด.......................... สัญชาติ........................ 

            2.3  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล............................................................ วันเดือนปเกิด.......................... สัญชาติ........................ 
3.  ขอแกไขรายการในทะเบียนบาน  ไดแก 
         3.1 รายการบุคคลในทะเบียนบาน   จํานวน..............ราย  ไดแก 
    (1)  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน........................................... 
                         รายการที่ขอแกไข [  ] คํานําหนา [  ] ช่ือตัว [  ] ช่ือสกุล [  ] สัญชาติ 
    [  ] วันเดือนปเกิด [  ] ช่ือบิดา [  ] ช่ือมารดา [  ] อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
          รายการเดิม (ระบุ).................................................................รายการที่ขอแกไข(ระบุ)............................................................................ 
       (2)  ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน........................................... 
                         รายการที่ขอแกไข [  ] คํานําหนา [  ] ช่ือตัว [  ] ช่ือสกุล [  ] สัญชาติ 
    [  ] วันเดือนปเกิด [  ] ช่ือบิดา [  ] ช่ือมารดา [  ] อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
          รายการเดิม (ระบุ).................................................................รายการที่ขอแกไข(ระบุ)............................................................................ 
           3.2 รายการบาน    เลขที่.................หมูที่..............ถนน...............................ตรอก/ซอย..............................ตําบล/แขวง......................................  
                 อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด....................................................     เลขรหัสประจําบาน.................................................. 
                        รายการที่ขอแกไข [  ] ช่ือบาน [  ] เลขที่บาน [  ] ช่ือหมูบาน [  ] อื่นๆ (ระบุ)...................................................  
         รายการเดิม (ระบุ).................................................................รายการที่ขอแกไข(ระบุ)............................................................................ 
4.  ขอแจงการตายเกินกําหนด  จาํนวน..............ราย  ไดแก 
             4.1 ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน.................................................. 
            4.2 ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................. 
5.  การจําหนายรายการบุคคลออกจากทะเบียน  จํานวน..............ราย  ไดแก 
              5.1 ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................. 
            5.2 ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................. 
            5.3 ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................. 
6.  ขอสําเนาทะเบียนบานแทนฉบับเดิม    เลขที่......................หมูที่..................ถนน......................................ตรอก/ซอย.............................................. 
     ตําบล/แขวง........................................................ อําเภอ/เขต................................................................ จังหวัด..........................................................      
     เนื่องจาก [  ]  สูญหาย [  ]  ถูกทําลาย [  ]  ชํารุด  [  ]  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................  
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7.  ขอคัดสําเนา     
 [  ]  ทะเบียนบาน  [  ]  ทะเบียนคนเกิด    [  ]  ทะเบียนคนตาย    [  ]  ขอมูลทะเบียนประวัติ    [  ]  อื่นๆ ................................................. 
 ของตนเอง  จํานวน....................ฉบับ       [  ]  ของผูอื่น  ไดแก     
 1. ช่ือ..............................................................................................  เลขประจําตัวประชาชน...................................................................... 
 2. ช่ือ..............................................................................................  เลขประจําตัวประชาชน...................................................................... 
 3. ช่ือ..............................................................................................  เลขประจําตัวประชาชน...................................................................... 
          เพื่อนําไปใชสําหรับ [  ]  การศึกษา   [  ]  การรับราชการทหาร  [  ]  การขอรับการสงเคราะห 
   [  ]  การจดัที่ดินของรัฐ  [  ]  การปฏิบัติราชการ (ระบุช่ือหนวยงาน).......................................................................     
   [  ]  อื่นๆ (ระบุ).................................................................................. 
8.  ขอใหดําเนินการ (ระบุ)...............................................................................................................................................................................................   
          ใหกับ  1. ช่ือ......................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน....................................................................... 
       2. ช่ือ.........................................................................................  เลขประจําตัวประชาชน....................................................................... 
       3. ช่ือ......................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน....................................................................... 
          โดยบุคคลท่ีขอใหนายทะเบียนดําเนินการดังกลาวขางตนมีความเก่ียวของกับขาพเจาในฐานะเปน 
          [  ] ของตนเอง  [  ]  บุตร     [  ]  ญาติ..........................   [  ]  ผูอยูในบาน        [  ]  อื่นๆ (ระบุ).............................................   
          โดยขาพเจา [  ]  มีหลักฐานเอกสาร [  ]  มีพยานบุคคล   [  ]  ไมมีหลักฐาน     แสดงตอนายทะเบียน  
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ  และยินยอมใหนายทะเบียนจัดเก็บหรือเปดเผย 
          ขอมูลรายการบุคคลในสวนของขาพเจาไดตามระเบียบของทางราชการ 
 
 

 ลงช่ือ................................................................................ผูยื่นคํารอง 
            (..........................................................................) 
 

 

เสนอ  นายทะเบียน 
 ไดตรวจสอบคาํรองและหลักฐานแลว  เห็นวา 

  [  ] ควรดําเนินการให   โดย        [  ] เก็บ [  ] ไมเก็บ   คาธรรมเนียม 
  [  ] ไมอาจดําเนินการได  เนื่องจาก .............................................................................................................................................. 
 
 

      ลงช่ือ................................................................................เจาหนาที่ 
            (..........................................................................) 
วันที่.................................................................................... 
 

คําสั่งนายทะเบียน 
  [  ] อนุญาต ตามคํารองรายการที่.................................................................................................................... 
  [  ] ไมอนุญาต ตามคํารองรายการที่...............................................................................................และแจงใหผูรองทราบ 
                                       เหตุผลที่ไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงช่ือ................................................................................นายทะเบียน 
            (..........................................................................)
วันที่.................................................................................... 
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	 w เม่ือมีบ้�นท่ีเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้�งสำ�หรับใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัยและมีบ้�นเลขท่ีแล้ว จะทำ�อย่�งไร ให้มีช่ือ
 ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ม�ตร� 36 กำ�หนดไว้ว่�
 “ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นจัดทำ�ทะเบียนบ้�นไว้ทุกบ้�นสำ�หรับผู้มีสัญช�ติไทย และคนซึ่ง
ไม่มีสัญช�ติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร” 
 เท่�นี้ยังไม่พอ ม�ตร� 38 ยังกำ�หนดไว้ในวรรคแรกอีกว่�
 “ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นจัดทำ�ทะเบียนบ้�นสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยที่ได้รับอนุญ�ต
ให้อ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รชั่วคร�ว และคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยท่ีได้รับก�รผ่อนผันให้อ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักร
เป็นกรณีพิเศษเฉพ�ะร�ยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมืองต�มที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนด และบุตรของบุคคลดังกล่�วที่เกิด
ในร�ชอ�ณ�จกัรในกรณีผูมี้ร�ยก�รในทะเบยีนบ�้นพน้จ�กก�รไดร้บัอนุญ�ตหรอืผอ่นผนัใหอ้�ศยัอยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัร ให้
น�ยทะเบียนจำ�หน่�ยร�ยก�รทะเบียนของผู้นั้นโดยเร็ว”
 ในวรรคที่สอง ซึ่งเป็นวรรคสำ�คัญกำ�หนดไว้ว่�
 

 

 จ�กกรณีนี ้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยได้ออกกฎกระทรวง ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�                            
เมื่อวันที่ 23 สิงห�คม 2551 และออกประก�ศกระทรวงมห�ดไทย ให้มีก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญช�ติไทย
แล้วโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2551 มีผลใช้บังคับทั่วประเทศ ดังที่สำ�นักทะเบียนกล�ง
ได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกสำ�นักทะเบียนทั่วประเทศถึง 2 ฉบับ ต่อจ�กก�รออกกฎกระทรวงและประก�ศ มีร�ยละเอียด 
ที่ควรทร�บ ดังนี้
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 

และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๗  
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  
และมาตรา  ๕๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๒ คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในกฎกระทรวงนี้  หมายถึง 
(๑) คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  

และมีใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนคนตางดาว  แลวแตกรณี  และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ   

(๒) คนตางดาวซ่ึงไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักร
และไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
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หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย 
วาดวยคนเขาเมือง  และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย 
วาดวยสัญชาติ   

(๔) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  
และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

ขอ ๓ เมื่อมีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยเกิดหรือตาย  ใหบุคคลตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  
มาตรา  ๑๙/๑  หรือมาตรา  ๒๑  แจงการเกิดหรือการตาย  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยดังตอไปนี้  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคล 
ในทะเบียนบาน  การแจงการยายที่อยู  การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร  และการ
จัดทําทะเบียนประวัติ 

(๑) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามขอ  ๒  (๑)   
(๒) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามขอ  ๒  (๒)  ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

กําหนดใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบานตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง   
ขอ ๕ ใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยดังตอไปนี้  ปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจตรวจสอบหรือ

ปรับปรุงการทะเบียนราษฎร  การจัดทําทะเบียนประวัติ  และการแจงการยายที่อยู 
(๑) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามขอ  ๒  (๒)  ที่นอกจากขอ  ๔  (๒) 
(๒) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามขอ  ๒  (๔)  ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

กําหนดใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบียนประวัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง   
ขอ ๖ คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามขอ  ๒  (๓)  หากมีความประสงคจะปฏิบัติเก่ียวกับการ

ทะเบียนราษฎรตามขอ  ๔  ใหรองขอตอนายทะเบียนเพื่อดําเนินการใหได 
ขอ ๗ คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามขอ  ๒  (๑)  และ   (๒)  ที่มีชื่อและรายการบุคคล 

ในเอกสารการทะเบียนราษฎรและมีอายุต้ังแตหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณตองมีบัตร
ประจําตัว  โดยใหย่ืนคําขอมีบัตรตอนายทะเบียนภายในกําหนดหกสิบวันนับแต 

(๑) วันที่อายุครบหาปบริบูรณ 
(๒) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
(๓) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ 
(๔) วันที่บัตรสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  หรือ 

 ขณะนี้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่�จินด�) ให้คว�มเห็นชอบให้คนต่�งด้�วเกือบทุก
คนต้องทำ�บัตรประจำ�ตัวไว้แสดงตน ซึ่งส�ม�รถขอมีบัตรซึ่งคนไม่มีสัญช�ติไทย หรือบัตรประจำ�ตัวบุคคลไม่มีสถ�นะท�ง
ทะเบียนได้ ณ สำ�นักทะเบียนที่มีชื่อ โดยจะได้รับบัตรฯ เลยไม่ต้องรอ
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) วันที่แกไขชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนบาน 
ขอ ๘ บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยมีอายุใชไดสิบปนับแตวันที่ออกบัตร  สําหรับ

บัตรที่ยังไมหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหใชตอไปไดตลอดชีวิต 
กรณีผูถือบัตรประจําตัวตามขอ  ๗  พนจากสถานะการเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามขอ  ๒  

(๑)  หรือ  (๒)  ใหบัตรนั้นหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรพนจากสถานะดังกลาวและใหผูนั้นสงมอบบัตรคืน
นายทะเบียนภายในสิบวันนับแตวันที่พนสถานะ 

ขอ ๙ บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกใหกอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ  ใหถือเปนบัตรที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๐ กรณีมีเหตุจําเปน  ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยอาจกําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยกลุมอื่นมีบัตรประจําตัวตามขอ   ๗  ได   
โดยใหนําความในขอ  ๘  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ ใหกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย  
ดังตอไปนี้ 

(๑) การออกบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา  ๕ 
 (ก) กรณีทําบัตรคร้ังแรกสําหรับผูที่มีอายุต้ังแต   
  สิบหาปบริบูรณหรือกรณีบัตรเดิมหมดอายุ    ฉบับละ ๖๐ บาท 
 (ข) กรณีบัตรเดิมสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ฉบับละ ๖๐ บาท 
 (ค) กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแกไขรายการ 
  ผูถือบัตร    ฉบับละ ๖๐ บาท 
(๒) การขอคัดสําเนา  หรือคัดและรับรองสําเนา 
 รายการทะเบียนหรือบัตรประจําตัวตามมาตรา  ๖  ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๓) การขอคัดสําเนา  หรือคัดและรับรองสําเนา 
 รายการขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
 ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๔) การแจงการเกิดตางทองที่ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม   
 การแจงการตายตางทองที่ตามมาตรา  ๒๑  วรรคส่ี   
 การแจงการยายที่อยูปลายทางตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  หรือ 
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เร่ืองเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย “แนวท�งปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์คว�มรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 การแจงการยายที่อยูตางทองที่ตามมาตรา  ๓๐   
 วรรคส่ี  ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๕) การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา  ๓๙   
 วรรคสอง  ฉบับละ ๒๐ บาท 
ขอ ๑๒ ใหยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย  

ดังตอไปนี้ 
(๑) การออกบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยกรณีทําบัตรคร้ังแรกสําหรับผูที่มีอายุตํ่ากวา

สิบหาปบริบูรณ 
(๒) การออกบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยกรณีบัตรเดิมสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและ
ไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

(๓) การขอคัดสําเนา  หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนหรือบัตรประจําตัวตามมาตรา  ๖  
เพื่อใชในการดังตอไปนี้ 

 (ก) การศึกษาทั่วไป   
 (ข) การขอรับการสงเคราะหจากทางราชการ   
 (ค) การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดย

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(๔) การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัย

ตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและไดขอรับสําเนาทะเบียนบานภายในกําหนดเวลา 
ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงได
บัญญัติใหกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจากคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎรไวในกฎกระทรวง  ทําใหกฎกระทรวงกําหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติท่ีไดแกไขเพิ่มเติมใหม  
สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรฯ  เพื่อกําหนดใหคน 
ซ่ึงไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรและกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจาก
การดําเนินการอันเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 จ�กก�รออกกฎหม�ยท้ังในระดบัพระร�ชบญัญัติและกฎกระทรวง รวมถงึก�รประก�ศของรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวง
มห�ดไทยต�มลำ�ดับศักดิ์ของข้อคว�มและภ�พข้�งต้น เพื่อให้มีคว�มชัดเจนในก�รปฏิบัติของสำ�นักทะเบียนม�กขึ้น
 สำ�นักทะเบียนกล�งได้มีหนังสือสั่งก�รเพื่อแจ้งเวียนข้อกฎหม�ยไปยังทุกสำ�นักทะเบียนถึง 2 ฉบับ คือ หนังสือ 
ด่วนม�ก ที่ ม 0309.1/ ว 94 ลงวันที่ 26 กันย�ยน 2551 และ มท 0309.1/ ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 
2552 โดยมีเนื้อห� ดังนี้
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 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การจัดทําทะเบียนบาน  และการจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย   
ตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดประเภทของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัย 
อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองที่ใหนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทําทะเบียนบาน  และคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยอื่นที่ใหผูอํานวยการทะเบียนกลาง  
จัดทําทะเบียนประวัติ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นจัดทํา
ทะเบยีนบานและบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนบาน  (ท.ร.  ๑๓)  ตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  ไดแก 

(๑) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยเนื่องจากการสละสัญชาติไทย  การถูกถอนสัญชาติไทยหรือ 
การเสียสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  และยังไมไดรับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว 

(๒) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
(๓) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ

เฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ซ่ึงมีเง่ือนไขวาไมสามารถสงกลับประเทศตนทางได   
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหสถานการณอาศัยอยูในราชอาณาจักรไดตามกฎหมายวาดวย 
คนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ   

(๔) บุตรของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ที่เกิดในราชอาณาจักร   
และไมไดสัญชาติไทย 

ขอ ๒ คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนประวัติ   
ตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ไดแก 

 ร�ยละเอียดท่ีแนบม�กับหนังสือส่ังก�รของผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง นำ�ข้อคว�มท่ีประก�ศโดยรัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงมห�ดไทย เพื่อสั่งก�รในกท�งปฏิบัติ ผู้อำ�นวยก�รทะเบียน และน�ยทะเบียนจะปฏิเสธก�รรับคำ�ร้อง คงได้รับ
ผลกระทบแน่ๆ



19
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 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการผอนผันไวอยางชัดเจน
เปนเวลานอยกวาหาป  หรือไมมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหสถานการณอาศัยอยูในราชอาณาจักร 
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ   รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาว 
ที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทย 

(๒) คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยกลุมอื่น ๆ  ที่อาศัยอยูในราชอาณาจักร  นอกจากกลุมบุคคล 
ตามขอ  ๑  และ  (๑)  ของขอนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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 รองอธิบดีกรมก�รปกครอง ในฐ�นะรองผู้อำ�นวยก�รทะเบียน
กล�งเคยสั่งก�รไว้เมื่อ พ.ศ. 2551 แต่ยังไม่ชัดเจน ฉบับนี้อธิบดีกรม
ก�รปกครองในฐ�นะผู็อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งสั่งเองแบบชัดๆ จะมีใคร
ปฏิเสธอีกหรือไม่
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 หนังสือสั่งก�รฉบับนี้ นอกจ�กจะอธิบ�ยวิธีก�รต่�งๆ แล้ว ยังได้จัดทำ�ต�ร�ง เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่
ง่�ยขึน้ดว้ย ดงัตัวอย�่งเชน่ กรณีของบคุคลต�มม�ตร� 38 วรรคสอง ท่ีผูเ้รยีบเรยีงเติมต่อใหค้รบถว้นดงัขอ้คว�มในกรอบ
วงหยักๆ ซึ่งเป็นข้อคว�มต�มหลักก�รกระทำ�ท�งปกครองท่ีส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กเรื่องก�รออกคำ�ส่ังท�งปกครองและก�ร
อุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครอง 

 ปญัห�ท่ีเกดิขึน้ คือ เจ�้หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบยีน ไม่ค่อยไดอ้�่นหนังสือส่ังก�รท้ัง 2 ฉบบั แลว้ยอ้นไปศกึษ�ประก�ศ 
กฎกระทรวงและเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยท่ีถกูแกไ้ข เม่ือ พ.ศ.2551 และท่ีสำ�คัญมักจะอ�้งว�่ เข�้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพือ่
ดำ�เนินก�รในกรณีนี้ไม่ได้ หรือเข้�ไม่ถูก หรือไม่มีโปรแกรมให้ดำ�เนินก�ร หรือที่พบบ่อยที่สุด คือ ระบบก�รสำ�รวจปิดไป
แล้ว ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้
 คว�มจริงมันคืออะไร เรื่องนี้ ได้ให้ผู้มีประสบก�รณ์ของสำ�นักทะเบียนกล�ง ตอบให้ทร�บ ซึ่งจะอยู่ตอนท้�ยของ
เรื่อง ท่�นผู้อ่�นจะได้นำ�ไปยกเหตุผลอ้�งกับเจ้�หน้�ที่ได้อย่�งมีหลักฐ�นอ้�งอิงที่ครบถ้วน อย่�ให้ปฏิเสธได้อีก
 เมื่อท่�นได้อ่�นหนังสือสั่งก�รทั้ง 2 ฉบับ จะพบกับคำ�ว่� ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียน
ร�ษฎร พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 105(ข้อ 105 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ10 แห่งระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ 
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2551 และให้ใช้คว�มต่อไปนี้แทน)ซึ่งระเบียบฉบับนี้ได้มีก�รประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� โดยขอยกให้
เห็นว่� มีก�รกำ�หนดกระบวนก�รต่�งๆ ไว้ ดังนี้



25

เร่ืองเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย “แนวทางปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์ความรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

 “ข้อ 105  คนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยที่ได้รับก�รผ่อนผันให้พักอ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นกรณีพิเศษเฉพ�ะร�ย
จ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง หรือกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ รวมทั้งบุตรของบุคคล
ดังกล่�วท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรและไม่ได้สัญช�ติไทยขอเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้�น(ท.ร. 13) ให้ยื่นคำ�ร้องต�มแบบพิมพ์ท่ี
กำ�หนดต่อน�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือ น�ยทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำ�เน�อยู่ในปัจจุบัน เมื่อน�ยทะเบียนได้
รับคำ�ร้องแล้ว ให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้ 
 (1) เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นทะเบียนประวัติที่ท�งร�ชก�รสำ�รวจและจัดทำ�ให้ไว้เป็นหลักฐ�น (ถ้�มี) 
 (2) สอบสวนผูร้อ้งใหป้ร�กฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัประวติัคว�มเปน็ม�ของผูข้อเพิม่ชือ่ โดยเฉพ�ะประเดน็สถ�นท่ีเกดิ 
สัญช�ติ ช่องท�งและวันเดือนปีที่เดินท�งเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร บิด�ม�รด�และสัญช�ติของบิด�ม�รด�
 (3) สอบสวนเจ้�บ้�นให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�มยินยอม ให้บุคคลดังกล่�วเข้�อยู่
อ�ศัยในบ้�น 
 (4) ตรวจร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�ผู้ร้องมีชื่อ และร�ยก�รบุคคลอยู่ใน
ทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่ 
 (5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเพิ่มชื่อว่�เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติต�มท่ีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย
ประก�ศกำ�หนดให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นจัดทำ�ทะเบียนบ้�นต�มม�ตร� 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระ
ร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 หรือไม่ 
 (6) รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นเสนอน�ยอำ�เภอแห่งท้องที่เพื่อพิจ�รณ� 
 (7) เมื่อน�ยอำ�เภอพิจ�รณ�อนุมัติแล้ว ให้น�ยทะเบียนกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน ให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติต�ม
แบบพิมพ์ที่กำ�หนดในข้อ 134(23) 
 (8) ดำ�เนินก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. 13) และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมทั้งหม�ยเหตุในช่อง
ย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� คำ�ร้องที่...ลงวันที่.... แล้วให้น�ยทะเบียน ลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ 
 (9) ร�ยง�นต�มข้อ 132 (6) 

 กรณีน�ยอำ�เภอแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ว่� ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นบุคคลท่ีไม่มีคุณสมบัติท่ีจะเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้�นต�ม
ม�ตร� 38 วรรคหนึ่ง ฯลฯ หรือกรณีผู้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือ น�ยทะเบียนท้องถิ่นเป็นคนซึ่งไม่มีสัญช�ติ
ไทยต�มที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยประก�ศกำ�หนด ให้จัดทำ�ทะเบียนประวัติต�มม�ตร� 38 วรรคสอง แห่ง
พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2551 ใหน้�ยทะเบยีนอำ�เภอ หรอืน�ยทะเบยีนท้องถิน่จดัทำ�ทะเบยีนประวติัสำ�หรบับคุคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบยีนให้
แก่บุคคลน้ัน ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งท่ีเก่ียวด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน” 
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 สำ�หรับเรื่องของก�รจะทำ�ให้มีชื่อในทะเบียนประวัติต�มม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียน
ร�ษฎร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 น้ันในกระบวนก�รท�งกฎหม�ยได้ดำ�เนินก�รครบถ้วนแล้วไม่เป็นก�รออกกฎกระทรวง
สำ�หรับคนที่ยังไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนมีก�รเก็บค่�ธรรมเนียม มีก�รออกประก�ศของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย
และมีนัดจดัทำ�ทะเบยีนประวติัไวใ้นกรณีท่ีบคุคลผูน้ั้นไม่ส�ม�รถจะมีชือ่ในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.14)สีเลม่สีน้ำ�เงิน หรือทะเบียน
บ้�น(ท.ร.13) เล่มสีเหลือง ตรงน้ีคือประเด็นสำ�คัญของม�ตร� 38 วรรคสอง เจตน�รมณ์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร

 

 กรณีของก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยได้ให้คว�มเห็น
ชอบในก�รทำ�บตัรประจำ�ตัวใหก้บับคุคลท่ียงัไม่มีสัญช�ติไทยท่ีมีเลขประประจำ�ตัวประช�ชน(เลข13 หลกั)ทุกฅน ซึง่อธบิดี
กรมก�รปกครอง ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งได้แจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดทุกจังหวัด ในฐ�นะน�ย
ทะเบียนจังหวัด และปลัดกรุงเทพมห�นคร ในฐ�นะน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร ต�มหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ 
ว 4 ลงวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2559 ที่อ้�งถึงหนังสือ มท 0309.1/ ว 34 ลงวันที่ 22 กันย�ยน 2558 เพื่อแจ้ง                   
ไปยังน�ยทะเบียนทุกสำ�นักทะเบียนในเขตดูแลรับผิดชอบ ทั้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น

 กรณีของก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยได้ให้คว�มเห็น

ท่�นคิดว่�กฏหม�ยช่วยอะไรได้บ้�ง
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๔ 

 

 
 
 
 
 

ส ำนักทะเบียนกลำง 
ถนนล ำลูกกำ ปท ๑๒๑๕๐ 

๓  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

เร่ือง  กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยและบัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

เรียน  นำยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัดและนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร 

อ้ำงถึง   ๑. กฎกระทรวงก ำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยปฏิบัติเก่ียวกับกำรทะเบียนรำษฎรและก ำหนดอัตรำ 
ค่ำธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. หนังสือส ำนักทะเบียนกลำง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  คู่มือกำรงำนโปรแกรม จ ำนวน ๑ ชุด 

ตำมที่ส ำนักทะเบียนกลำง แจ้งเรื่องกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย โดยให้ส ำนักทะเบียน
จังหวัดและส ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร แจ้งส ำนักทะเบียนอ ำเภอและส ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทรำบ และถือปฏิบัติ
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดให้คนต่ำงด้ำวที่นำยทะเบียนได้จัดท ำทะเบยีน
รำษฎรและก ำหนดให้เลขประจ ำตัว ๑๓ หลัก ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรทุกกลุ่ม ต้องท ำบัตรประจ ำตัว        
เพื่อประโยชน์ต่อทำงรำชกำรในกำรควบคุมและพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล และเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตสวมตัวบุคคล  นั้น 

ส ำนักทะเบียนกลำง  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคคลกลุ่มเป้ำหมำยที่จะสำมำรถยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 
มีแนวโน้มเพิ่มจ ำนวนมำกขึ้น  จึงได้ปรับปรุงระบบกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้มีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถให้บริกำรแก่คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จำกระบบเดิมท่ีส ำนักทะเบียนต้องส่งข้อมูลไปผลิตบัตรที่
ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค ปรับเปลี่ยนเป็นให้ผลิตบัตรได้ ณ ส ำนักทะเบียนอ ำเภอและส ำนักทะเบียนท้องถิ่น           
ที่ประชำชนยื่นค ำขอมีบัตร และสำมำรถรับบัตรได้ภำยในวันเดียวกัน เช่นเดียวกับระบบกำรผลิตบัตรของคนไทย 

ดังนั้น  เพื่อให้กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยและบัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะ
ทำงทะเบียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ  จึงขอให้ส ำนักทะเบียนจังหวัดและส ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร 
แจ้งส ำนักทะเบียนอ ำเภอและส ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทรำบ และถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ในขั้นตอนของกำรยื่นค ำขอมีบัตร  ขอให้นำยทะเบียนตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นค ำขอมีบัตรเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑.๑ กรณีผู้ยื่นค ำขอมีบัตรเป็นบุคคลเลขประจ ำตัวประเภท ๗ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำงไปเข้ำ

ทะเบียนบ้ำนของบิดำ หรือมำรดำ ซึ่งอยู่ในเขตควบคุมกำรอำศัยอยู่ของชนกลุ่มน้อยแล้วให้นำยทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียน
ประวัติแล้วจึงขอมีบัตรประจ ำตัว 

๑.๒ กรณีผู้ยื่นค ำขอมีบัตรเป็นบุคลเลขประจ ำตัวประเภท ๐ มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติกลำงบ้ำนเลขที่ 
๐/๘๙ ของส ำนักทะเบียนอ ำเภอ/ท้องถิ่นที่จัดท ำทะเบียนประวัตินั้น  ขอให้แนะน ำผู้ยื่นค ำขอให้แจ้งย้ำยที่อยู่ไปยังบ้ำนเลขที่
ซึ่งอำศัยอยู่จริงในปัจจุบัน  ซึ่งต้องอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมกำรอำศัยอยู่ของบุคคลดังกล่ำวตำมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

/๒. ในขั้นตอน... 

ด่วนที่สุด 
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๒ 

๒. ในขั้นตอนของกำรผลิตบัตร  ให้ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ/ท้องถิ่นด ำเนินกำรผลิตบัตรได้ ณ ส ำนักทะเบียน
อ ำเภอ/ท้องถิน่  โดยใช้วัสดุตัวบัตรพื้นสีชมพูส ำหรับผลิตบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย(เลขประจ ำตัวประเภท ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๘) วัสดุตัวบัตรพื้นสีขำวส ำหรับผลิตบัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (เลขประจ ำตัวประเภท ๐) และ
ใช้เครื่องพิมพ์เดียวกันกับเครื่องที่ใช้ผลิตบัตรคนไทย  ในกำรนี้ส ำนักทะเบียนกลำงได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้ำจอกำรใช้งำน
โปรแกรมในกำรจัดท ำบัตรดังกล่ำวขึ้นใหม่ เพื่อให้สะดวกต่อกำรใช้งำนมำกข้ึน  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรคู่มือกำรใช้งำน
ที่แนบมำพร้อมนี้  โดยจะเริ่มด ำเนินกำรได้ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ทั้งนี้  หำกพบปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับ
โปรแกรมกำรใช้งำนสำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค/สำขำจังหวัดในเขตพื้นที่ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

ร้อยต ำรวจโท 
(อำทิตย์   บุญญะโสภัต) 

ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 
ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๘ – ๒๐ 
โทรสำร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๑๖ 

 

 อธิบดีกรมก��รปกครองในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งต�มกฏหม�ยว่�ด้วยก��รทะเบียน
ร�ษฎร มีหนังสือส่ังก�รใหทุ้กสำ�นักทะเบยีนท่ีมีอปุกรณ์บนัทึกภ�พ สแกนล�ยน้ิวมือ และผลติ
บัตรประจำ�ตัวใน 3 ลักษณะคือ
 1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนให้กับบุคคลสัญช�ติไทย
 2. บัตรประจำ�ตัวบุคคลท่ีไม่มีสัญช�ติไทย (กลุ่มท่ีได้รับอนุญ�ตให้เข้�เมืองโดยชอบด้วย
กฏหม�ย มีถ่ินท่ีอยู่ถ�วร ชนกลุ่มช�ติพันธุ์ บุคคลท่ีได้รับก�รผ่อนผัน/อนุญ�ตให้อ�ศัยอยู่ช่ัวคร�ว 
และกลุ่มแรงง�นต่�งด้�วท่ีจดทะเบียนขออนุญ�ตทำ�ง�นต�มกฏหม�ย และนโยบ�ยของระฐบ�ล)
 3. บัตรประจำ�ตัวบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ทำ�หน้�ที่ถ่�ยภ�พใบหน้� สแกน
ล�ยพิมพ์นิ้วมือ และผลิตบัตรให้กับประช�กรในเขตท้องที่รับผิดชอบที่มีกฏหม�ยบัญญัติไว้ให้
ออกบัตรประจำ�ตัว ซึ่งอ�จจะมีก�รเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมต�มที่กฏหม�ยบัญยัติไว้ หริอยกเว้น
ให้บุคคลบ�งประเภทได้ น�ยทะเบียนไม่ควรปฏิเสธก�รออกบัตรให้กับบุคคลดังกล่�ว เพร�ะ
นอกจ�กอ�จจะเป็นคว�มผิดต�มกฏหม�ยแล้วไปแสดงเพื่อใช้สิทธิ และปฏิบัติหน้�ท่ีในฐ�นะ
ประช�กรของรัฐ จึงขอคว�มร่วมมือให้ปฏิบัติต�มหน้�ที่อย่�งเคร่งครัด
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  ก�รท่ีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยมีก�รประก�ศให้บุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนท่ีขึ้นทะเบียนประวัติ
ไว้ต�มม�ตร� 38 วรรคสองแห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้รับก�รทำ�บัตรประจำ�
ตัวเพื่อไว้แสดงตนและใช้สิทธิ์อื่น ๆ ก็เริ่มม�จ�กก�รท่ีรัฐไม่มีข้อมูลภ�พใบหน้� และล�ยพิมพ์น้ิวมือในฐ�นข้อมูลเกิด                
ผลกระทบหล�ยประก�ร
 สำ�หรับสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ น�ยทะเบียนจะต้องออกคำ�สั่งอย่�งถูกต้องโดยอ�จจะมอบอำ�น�จให้ปลัดอำ�เภอหรือ
ผูช้ว่ยน�ยทะเบยีน หรอืจะเปน็เจ�้หน้�ท่ีปกครองเปน็ผูป้ฏิบติัร�ชก�รแทนในลำ�ดบัเรือ่งท่ีน่�จะเรยีงลำ�ดบัและน�ยทะเบยีน
ควรจะเก็บอำ�น�จบ�งอย่�งไว้กับตัวเองเพร�ะหลักก�รของก�รท่ีมีอำ�น�จหน่ึงเดียวมอบหมดแล้วหมดเลยก็คงจะต้องหยิบม�
พิจ�รณ�กันในเรื่องนี้ในท�งร�ชก�รต่อไป สำ�หรับสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นหรือจะเป็นเทศบ�ล หรือจังหวัดจะต้องดูว่�บุคคล
ที่จะรับมอบหน้�ที่ ในก�รปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยทะเบียนจะมีใครบ้�งที่มอบอำ�น�จให้ผู้ช่วยน�ยทะเบียนท้องถิ่นส�ม�รถ
จะปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยทะเบียนได้ เอ�ผิดได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้อง
 ในก�รพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครองผู้ที่มีอำ�น�จจะต้องได้รับก�รแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหม�ยซึ่งบุคคลที่ลงน�ม
ในเรือ่งของกต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รทะเบยีนร�ษฎรไดจ้ะต้องไดร้บัก�รแต่งต้ังจ�กผูมี้หน้�ท่ีแท้จรงิน้ันคือน�ยทะเบยีนท้อง
ถิ่นหรือน�ยทะเบียนอำ�เภอ ถ้�ว่�จะต้องผู้ช่วยน�ยทะเบียนให้ปฏิบัติร�ชก�รแทนหรือให้คนท่ีอยู่ในลำ�ดับลงม�หรือว่�จะ
เป็นในระดับต่�งๆ น�ยทะเบียนอำ�เภอต้องออกคำ�สั่งของสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ กฎหม�ยม�ตร� 8/2 และมอบหม�ยต�ม
ลำ�ดับอำ�น�จหน้�ที่พร้อมทั้งลงน�มวันที่ออกคำ�สั่งและลงน�มคำ�ว่�น�ยทะเบียนอำ�เภอ... ให้ครบมิฉะนั้นอ�จจะเป็นคำ�สั่งที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
 ก�รท่ีน�ยทะเบยีนพจิ�รณ�ล�่ช�้อ�จเข�้ข�่ยท่ีจะส�ม�รถยืน่คำ�ฟอ้งเปน็คดต่ีอศ�ลปกครองต�มม�ตร� 9 แหง่พระ
ร�ชบัญญัติจัดตั้งศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำ�สืบกันว่� ใครทำ�ช้� ใคร
ไม่พิจ�รณ� เรื่องเก็บไว้ นี่คือสิ่งท่ีเป็นกรณีของก�รที่จะทำ�ให้ก�รปฏิบัติร�ชก�รของน�ยทะเบียนและบุคล�กรท�งทะเบียน
และปฏิบัติก�รบริก�รประช�ชนต�มหลักก�รบริก�รส�ธ�รณะได้อย่�งมีม�ตรฐ�นเป็นมืออ�ชีพบริก�รถูกใจหล�ยท่ีบอก
ว่�อำ�เภอยิ้มสำ�นักทะเบียนยิ้ม เจ้�หน้�ที่และน�ยทะเบียนต้องยิ้มด้วยและบริก�รด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม ก�รที่น�ยทะเบียน
และบุคล�กรท�งทะเบียนทำ�เรื่องช้�กว่�กำ�หนดที่กฎหม�ยบัญญัติไว้คือไม่เกิน 30 วันนับจ�กที่มีพย�นหลักฐ�นครบถ้วน
แล้วอ�จจะเข้�ข่�ยมีคว�มผิดในข้อห�ประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง ซ่ึงต้องนำ�สืบและช้ีให้เห็นว่�ตัวเองไม่ทำ�อะไรเอ�เร่ืองเก็บไว้                   
แต่ถ้�พิจ�รณ�แล้วไปติดขัดหยุดในส่วนของผู้บังคับบัญช�ต้องมีพย�นหลักฐ�น
 นอกเหนือจ�กกฎหม�ย 2 ฉบบัท่ีผ�่นม�แลว้ยงัจะต้องอ�ศยัพระร�ชกำ�หนดว�่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละก�รบรหิ�รกจิก�ร
บ้�นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 ในเรือ่งใหญใ่นก�รทีจ่ะตอ้งเรง่ในก�รพิจ�รณ�ใหผ้ดิและกำ�หนดที่ปฏบิัตงิ�นล่�ช�้เสนอหนงัสือ
ผ่�นกระบวนก�รต่�ง ๆ เช่น ปลัดอำ�เภออ�วุโสถึงน�ยทะเบียนหรือว่�ก�รพิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครองช้�เกินระยะ
เวล�ที่กำ�หนดไว้เช่น 30 วันต�มม�ตร� 39/1 ทั้งบุคล�กรที่ทำ�คำ�สั่งปกครองและน�ยทะเบียนผู้ออกคำ�สั่งท�งปกครอง
ก็จะมีคว�มผิดในข้อห�ประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง ถ้�นำ�สืบได้ว่�เป็นก�รดึงเรื่องเอ�ไว้ ก�รช้�ไปก็จะมีคว�มผิดต�ม                                                                                                     
พระร�ชบัญญัติข้�ร�ชก�รพลเรือน พ.ศ.2551 อีกด้วย
 ในฐ�นะน�ยทะเบียนจะต้องศึกษ�ข้อมูลและตรวจสอบของกฎหม�ยท่ีมีอยู่ว่�เป็นอำ�น�จของใคร คงมีจะต้อง                        
มีก�รสังคยน�กฎหม�ยอื่นที่ม�เป็นตัวกำ�กับ ในส่วนของข้อมูลที่ผู้ร้อง เจ้�บ้�นและพย�นที่น่�เชื่อถือม�ให้ถ้อยคำ�นั้นจะได้
ม�น้อยแค่ไหนถ�้ว�่เปน็ไปต�มท่ีกฏหม�ยกำ�หนดท่�นไม่มีสิทธิท่ี์จะปฏิเสธโดยใชด้ลุพนิิจอย�่งอืน่เพร�ะ. น่ีคืออำ�น�จผกูพนั
ในก�รท่ีจะต้องออกคำ�ส่ังเพือ่จะเพิม่ชือ่ในทะเบยีนประวติัใหก้บับคุคลท่ีม�ยืน่คำ�รอ้งหลงัจ�กน้ันจนะท่ีผูท้ำ�คำ�ส่ังท�งปกครอง
ก็จะไปดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รของโปรแกรมคำ�สั่งท�งคอมพิวเตอร์กำ�หนดเลข 13 หลักกำ�หนดกลุ่มของบุคคลที่ได้รับ
อนุญ�ตจ�กน�ยทะเบียน และออกบัตรประจำ�ตัวให้
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เร่ืองเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย “แนวทางปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์ความรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รติดต่อร�ชก�รซึ่งเป็นเรื่องท่ีกำ�หนดว่�จะต้องมีระยะเวล�และขั้นตอนท่ีต้องไปบัตร
ในก�รขอเพิ่มชื่อย่�งชัดเจน เนื่องจ�กนั้นจะต้องที่พิจ�รณ�ต�มม�ตร� 27 28 และ 29 ของพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ. 2539 และม�ตร� 39/1 ของพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 ซึ่งกำ�หนดได้ว่�จะต้องปฏิบัติง�นออกคำ�สั่งท�งปกครองไม่เกิน 30 วันนับจ�กวันที่ได้มีพย�นหลักฐ�นครบถ้วนถูก
ต้องนี่คือม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ในก�รประกันกันบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของข้�ร�ชก�รทุกหน่วยง�น
 ในฐ�นะที่เป็นน�ยทะเบียน คงต้องศึกษ�เรื่องของก�รปฏิบัติง�นต�มม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติ
ก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎกระทรวงและประก�ศกระทรวงมห�ดไทยของรวมถึงหนังสือสัญญ�ที่
ผ่�นๆ ม�ท่�นต้องศึกษ�ให้ดีให้ถ่องแท้และรวบรวมหลักฐ�น เพร�ะต้องอ�ศัยพระบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
พิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ.2557 เจ้�หน้�ที่ผู้เตรียมก�รรวบรวมพย�นมีหน้�ที่สอบสวนป�กคำ�ได้ข้อเท็จจริงว่� 
คนท่ียืน่คำ�รอ้งเจ�้บ�้นและพย�นท่ีนำ�ม�สืบทุกคนต่�งใหก้�รตรงกนัพรอ้มท้ังพจิ�รณ�จ�กพย�นหลกัฐ�นยนัเอกส�รพย�น
ภ�พถ่�ยที่นำ�ม�เสนอและรวบรวมคว�มเห็นประกอบด้วยกฎหม�ยม�ตร� 30 + 2 กฎกระทรวงประก�ศของรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยและหนังสือส่ังก�รท่ีมีของสำ�นักทะเบียนกล�งท้ังหมดเสนอน�ยทะเบียนเพื่อจะให้ออกคำ�ส่ังท�ง
ปกครอง นี่คือ สิ่งที่ต้องก�รสร้�งให้เป็นม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�หรือเป็นบรรทัดฐ�นของน�ยทะเบียนที่จะปฏิบัติให้ครบถ้วนถูก
ต้องต�มกฎหม�ยโดยมีพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ. 2139 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
 ในก�รสอบสวนใครอ้�งพย�นผู้น้ันเป็นภ�ระในก�รนำ�สืบ ท่�นต้องเตรียมพย�นท่ีพร้อมและยอมรับท่ีจะเป็น
พย�นให้ก�รยืนยันว่�ท่�นอ�ศัยอยู่ในหมู่บ้�นในชุมชนน้ันจริง มีคว�มสัมพันธ์มีคว�มเกี่ยวข้องกับบุคคลในบ้�นท่ีท่�น
อ�ศัยอยู่โดยมีเจ้�บ้�นเป็นผู้ร้อง พย�นว่� มีคณะกรรมก�รระดับชุมชนให้ก�รรับรองก็จะเป็นหลักฐ�นที่แน่นหน� นี่คือ 
ส่ิงท่ีจะเกิดคว�มไว้ว�งใจกันระหว่�งน�ยทะเบียนผู้ท่ีมีอำ�น�จเสนอในก�รเพิ่มชื่อหรือเจ้�หน้�ท่ีผู้ทำ�คำ�ส่ังท�งปกครองเสนอ
น�ยทะเบียนให้รับผิดชอบในเรื่องของคำ�ส่ังท�งปกครองโดยท่ีจะได้มีข้อมูลครบถ้วนม่ันใจในกฎหม�ยม่ันใจในก�รลงน�ม
ทุกครั้งของน�ยทะเบียน
 กระบวนก�รยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติต�มม�ตร� 38 วรรคสอง เหมือนกันได้  “เอ๊กซเรย์ในชุมชน
ช่วยกันห�ฅนไม่มีเลข 13 หลัก” เมื่อพบท่�นคงต้องคุยกับช�วบ้�นที่อ�ศัยอยู่หรือบ้�นหลังนั้นเป็นบ้�นที่ปลูกม�น�นแล้ว 
แตไ่มม่เีอกส�รที่แสดงว่�เป็นบ้�นต�มที่น�ยทะเบียนจะต้องออกบ้�นเลขที่ และหรือให้ทะเบียนบ้�นชั่วคร�วก็ต�ม ใครเป็น
เจ้�บ้�นคนที่มีสัญช�ติไทยเท่�นั้นที่จะยื่นคำ�ร้องขอเป็นเจ้�บ้�น ผู้มีสิทธิ์ในก�รขอบ้�นเลขที่ ดูจ�กระเบียบสำ�นักทะเบียน
กล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรพ.ศ.2535 แก้ไขถึง พ.ศ.2551 และระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ 2548 ผู้ยื่น
คำ�ร้องทีย่งัไมม่เีลข 13 หลกัและเจ�้บ้�นจะตอ้งไปแสดงตวัพร้อมกบัอ�้งพย�นเพือ่จะใหน้�ยทะเบยีนไดส้อบสวนพย�นต�ม
หลักก�ร “ใครอ้�งพย�น ผู้นั้นเป็นภ�ระในก�รนำ�สืบ” จ�กก�รที่รวบรวมพย�นหลักฐ�นแล้ว ผู้ยื่นคำ�ร้องควรระบุถึงก�ร
เป็นผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์อย่�งไรกับเจ้�บ้�น พย�นหลักฐ�นอีกชิ้นที่จะยืนยันให้น�ยทะเบียนเห็นชัด ก็คือ ผู้ยื่นคำ�ร้องที่ยัง
ไม่มีเลข 13 หลักพร้อมเจ้�บ้�นจะต้องถ่�ยภ�พบ้�นและบ้�นเลขที่ที่คุณอ�ศัยอยู่ 
 ในก�รเตรียมพย�นเพื่อจะให้น�ยทะเบียนได้สอบสวนป�กคำ�เพื่อก�รเพิ่มชื่อคงต้องเตรียมพย�นท่ีรู้เห็นว่� ท่�น
อ�ศัยอยู่จริงในชุมชนหรือในหมู่บ้�นนั้น เพื่อจะให้ผู้เตรียมทำ�คำ�สั่งท�งปกครอง มั่นใจว่�ท่�นเป็นบุคคลที่อ�ศัยอยู่ในบ้�น
นั้นจริง และมีคว�มสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้�บ้�น  ถ้�มีโอก�สถ่�ยภ�พผู้ที่จะเป็นพย�นร่วมกันกับเจ้�บ้�นและบุคคลที่มีนิติ
สัมพันธ์อยู่ด้วยในหมู่บ้�น ในบ้�นน้ันท่ีหน้�บ้�น ซึ่งมีป้�ยบอกบ้�นเลขท่ีด้วยจะเป็นก�รดี และอ�จจะมีคณะกรรมก�ร
ระดับชุมชนเข้�ม�ช่วยดูว่� บุคคลน้ันอ�ศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้�นน้ันจริง เพ่ือป้องกันก�รกระทำ�ก�รทุจริต และคว�มน่�เช่ือถือ          
ตรงน้ีจะทำ�ให้พย�นหลักฐ�นต่�งๆ มีน้ำ�หนักเพิ่มม�กขึ้น ก�รนำ�เสนอพย�นท้ังมวล ก็เพื่อจะให้ก�รทำ�เรื่องขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนประวัติ เป็นไปต�มม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ท่ีมี จุดน้ีถือเป็นหลักก�รสำ�คัญท่ีส�ม�รถจะขจัดเรื่องทุจริต และเกิดผล           
กระทบต�มม�อีกม�กม�ยได้ระดับหนึ่ง
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เร่ืองเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย “แนวท�งปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์คว�มรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

 สำ�หรับท่�นที่ยังไม่เคยมีเลข 13 หลักยังไม่เคยรับก�รสำ�รวจหรือสำ�รวจและถูกปฏิเสธ ท่�นส�ม�รถใช้สิทธิ์ต�ม
ม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกฏกระทรวงซึ่ง
รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงมห�ดไทยลงน�มพรอ้มกบัประก�ศของกระทรวงมห�ดไทยในเรือ่งก�รจดัทำ�ทะเบยีนประวติัสำ�หรบั
คนต�มม�ตร� 39 วรรคสอง และมีหนังสือสั่งก�รที่จ่�ยไปยื่นคำ�ร้องโดยอ�ศัยระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัด
ทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2535 แก้ไข พ.ศ.2551 ข้อ 105 วรรคสอง ทำ�ก�รเพิ่มชื่อโดยอำ�น�จของน�ยทะเบียนจะได้เลข
ประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักนำ�หน้�ด้วยเลข 0 รหัสทะเบียน 4 ตัวและหลักที่ 6-7 คือ เลข 00 สำ�หรับก�รมีบัตร
ประจำ�ตัวบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน หลังจ�กท่ีได้รับเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักแล้วตอนน้ีรัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงมห�ดไทยได้ประก�ศและมีก�รสั่งก�รไปยังทุกสำ�นักทะเบียน ต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ให้ถ่�ยภ�พบุคคล
ผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน และผลิตบัตรประจำ�ตัวบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนให้ โดยบัตรจะมีอ�ยุ 10 ปีเหมือนกับ
บัตรบุคคลที่สำ�รวจ ได้เลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักนำ�หน้�ด้วยเลข 0 กลุ่ม 8 9

 üก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวสำ�หรับบุคคลไม่มีสัญช�ติไทยมีก�รจะทำ�บัตรไว้ 3 ลักษณะ คือ
 1. บุคคลที่ไม่มีสัญช�ติไทย(สีชมพู)สำ�หรับบุคคลที่ยังไม่มีสัญช�ติไทย ที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนนำ�หน้�ด้วยเลข 
6 มีทั้งเลขฯ ที่มีก�รจัดกลุ่มในหลักที่ 6-7 แล้วหรือเฉพ�ะร�ยที่ยังไม่มีก�รจัดกลุ่ม แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในกรณีที่บุคคลนั้น 
มีหนังสือเดินท�งของต่�งประเทศ ใช้แสดงตนแล้ว จะไม่ต้องทำ�บัตรฯ

 2. บัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทย(สีชมพู)สำ�หรับบุคคลต่�งด้�วที่เป็นแรงง�นขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญ�ตให้
ทำ�ง�นกับกรมก�รจัดห�ง�นแล้ว 4 สัญช�ติ ได้แก่ กัมพูช� ล�ว เมียนม� และเวียดน�ม มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนนำ�หน้�ด้วยเลข 00

 3.บัตรประจำ�ตัวของบุคคลท่ีได้รับอนุญ�ตให้เป็นคนต่�งด้�วเข้�เมือง โดยชอบด้วยกฎหม�ยมีถิ่นท่ีอยู่ถ�วร                     
จ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยมีใบสำ�คัญถ่ินท่ีอยู่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น(ท.ร. 14)
เล่มสีน้ำ�เงิน นี่คือบัตรอีกลักษณะหนึ่งโดยจะยังคงมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 ต่อด้วยรหัสสำ�นักทะเบียน 
4ตัว เลขกลุ่มหลักท่ี 6-7 หรือเลขท่ีขึ้นต้นด้วย 00 ซึ่งจะมีกลุ่มท่ีพัฒน�ม�จ�กชนกลุ่มน้อยต�มท่ีรัฐบ�ลมีนโยบ�ย                 
นี่คือ 3 ของบัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทย ส่วนบัตรประจำ�ตัวบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนได้อธิบ�ยไปแล้ว

 3.บัตรประจำ�ตัวของบุคคลท่ีได้รับอนุญ�ตให้เป็นคนต่�งด้�วเข้�เมือง โดยชอบด้วยกฎหม�ยมีถิ่นท่ีอยู่ถ�วร                      3.บัตรประจำ�ตัวของบุคคลท่ีได้รับอนุญ�ตให้เป็นคนต่�งด้�วเข้�เมือง โดยชอบด้วยกฎหม�ยมีถิ่นท่ีอยู่ถ�วร                     
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 ที่กล่�วม�แล้ว ทั้งตัวบทของกฎหม�ย กฎกระทรวง ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย ระเบียบและหนังสือสั่งก�รทุก
ฉบบักำ�หนดไวใ้หส้ำ�นักทะเบยีนรบัคำ�รอ้งก�รแจง้เกดิเกนิกำ�หนด หรอื เพิม่ชือ่บคุคลท่ีไม่มีสัญช�ติไทยไวใ้นทะเบยีนประวติั
(ท.ร.38 ก) โดยให้เก็บประวัติในแบบ 89 แล้วใช้ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�น พ.ศ.2535 
ข้อ 105 สอบสวนพย�นหลักฐ�นที่เชื่อได้ว่�เป็นบุคคลที่อ�ศัยอยู่จริงในเขตของสำ�นักทะเบียน แล้วให้ขออนุมัติเพิ่มชื่อไป
ยังน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต เม่ือได้รับอนุมัติกระบวนก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร คือ กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน 
ให้เป็นเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 กลุ่ม 00 เช่น ในเขตกรุงเทพฯ จะเป็นเลขที่ได้ออกม�แบบนี้ คือ 0-10XX-00XXX-
XX-X หรือจังหวัดเชียงร�ย จะเป็น 0-57XX-00XXX-XX-X แล้วน�ยทะเบียนจะออกเอกส�รที่เป็นทะเบียนประวัติ
ให้ คือ ท.ร.38 ข เป็นร�ยบุคคล มีลักษณะเป็นแผ่นกระด�ษขน�ด A4 จะมีภ�พถ่�ยและล�ยพิมพ์นิ้วมือ โดยมีน�ย
ทะเบยีนลงน�มรบัรอง และไดมี้ก�รส่ังก�รใหท้ำ�บตัรประจำ�ตัวไดแ้ลว้ยิง่สะดวกกว�่ก�รใชสิ้ทธขิัน้พืน้ฐ�นบ�งอย�่งจ�กก�ร
บริก�รของท�งร�ชก�รได้ ส่วนก�รจะดำ�เนินก�รอย่�งไรให้มีสัญช�ติไทยนั้น ต้องมีกระบวนก�รต่�งๆ ต�มที่กฎหม�ยและ
นโยบ�ยกำ�หนดไว้อีกหล�ยขั้นตอน ขึ้นอยูก่ับคุณสมบัติของแต่ละคน หรือขึ้นอยู่กับระยะเวล�ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศ เมือ่
ทร�บเช่นนี้แล้ว ก�รที่ผู้อ�ศัยอยู่ในชุมชน มีบ้�นอยู่อ�ศัย แต่ยังไม่มีชื่อ ไม่มีเอกส�รแสดงตน ไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน                
13 หลัก ก็น่�จะได้คำ�ตอบในก�รช่วยเหลือแล้ว  จะรออยู่ทำ�ไม ลงมือกันได้เลยล่ะครับ 

"องค์คว�มรู่ที่ได้จ�กก�รศึกษ�ผ่�นม� มีอะไรบ้�ง"
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 w  เร่ิมต้นกันด้วยคว�มเข้�ใจ 
 กระบวนก�รท่ีจะทำ�ใหบ้คุคลท่ียงัไม่มีเอกส�รท�งทะเบยีนมีโอก�สไดร้บัก�รสำ�รวจไดจ้ดัทำ�ทะเบยีนประวติัวธิกี�รท่ี
แนะนำ�ต�มที่กฏหม�ยบญัญัติไว้ก็คือ ใครทีเ่ป็นเจ�้บ้�นใครทีเ่ป็นเจ้�ของบ�้นที่ยงัไม่มเีลข 13 หลกัต้องเตรยีมจัดทำ�เอกส�ร
ของตัวเองเพื่อปฏิบัติต�มหลักก�รที่ว่� “ใครอ้�งพย�น ผู้นั้นเป็นภ�ระในก�รนำ�สืบ”

 ม�อธิบ�ยเพิ่มเติมสำ�หรับคำ�ว่� “ใครอ้�งพย�น ผู้นั้นเป็นภ�ระในก�รนำ�สืบ” ก็คือ ก�รที่บุคคลที่จะยื่นคำ�ร้อง
ในเรื่องต่�ง ๆ ให้น�ยทะเบียนได้ทร�บว่�เข�เป็นบุคคลที่มีสิทธิ จริงหรือไม่ ต้องรวบรวมพย�นหลักฐ�นทั้งหมด ได้แก่ 
พย�นเอกส�ร พย�นวัตถุ พย�นบุคคล กรอ้�งสถ�นที่อันจะทำ�ให้น�ยทะเบียนเชื่อ พร้อมทั้งคำ�ร้องที่ผู้ยื่นคำ�ร้องกล่�วอ้�ง 
ซึง่จะต้องเปน็ภ�ระในก�รนำ�สืบเอง ส่วนน�ยทะเบยีนต้องก�รจะใชพ้ย�นใดม�หกัล�้ง จะอยูน่อกเหนือคว�มรบัผดิชอบของ
ผู้ยื่นคำ�ร้อง เพร�ะไม่ใช่ผู้อ้�งพย�น ตัวอย่�งคือ ก�รตรวจ DNA

 สำ�หรับเรื่องของก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติของบุคคลท่ีไม่ส�ม�รถมีชื่อในทะเบียนมี
ประก�ศของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยมีหนังสือส่ังก�ร 2 ฉบับท่ีออกม�แล้วก็ใช้บังคับท่ัวไปแต่วันท่ีประก�ศใช้
ตั้งแต่ 2551 หนังสือสั่งก�รก็สั่ง  มีเหตุของก�รที่ไม่ส�ม�รถจะดำ�เนินก�รต่อได้เนื่องจ�กว่�มีคำ�สั่งที่ยังไม่ใหดำ�เนินก�ร 
เป็นเรื่องที่อ�จจะมีก�รฟ้องคดีกันก็ได้้

 แต่เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงก็คืออธิบดีิกรมก�รปกครอง ชื่อ กฤษฎ� บุญร�ช ได้เห็นชอบเรื่องก�รที่มีบ�งคนที่ไม่ใช่
เป็นบุคคลม�ใหม่ในก�รขึ้นทะเบียนแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติซึ่งอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รของศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จหรือจ�ก
คำ�สั่งของ คสช. ให้จดทะเบียนแรงง�นซึ่งเป็นประเด็นปัญห�ที่เกิดขึ้น มีก�รนำ�เสนอเพื่อจะให้อธิบดีกรมก�รปกครองได้ว�ง
ระบบเพือ่จะแยกบคุคลท่ีจะไม่ต้องไปถกูเหม�รวมเพือ่ไปขึน้ทะเบยีนแรงง�นต่�งด�้ว 3 สัญช�ติ ท้ังท่ีเข�อ�จจะไม่ใชแ่รงง�น
ต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ แต่ก็เป็นบุคคลที่อยู่ม�น�นอ�จจะเป็นคู่สมรสของคนไทยก็ได้

 จะส�ม�รถม�ขึ้นจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนและตอนน้ีได้รับก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัว                   
ซึ่งจะได้รับหรือประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักท่ีนำ�หน้�ด้วยเลข 0 ต่อด้วยรหัสสำ�นักทะเบียนส่ีตัวแล้วต่อด้วยกลุ่มคือ
กลุ่ม 00 ด้�นหลังท่ีเป็นตัวเลขท่ีเหลือก็จะเป็นเลขของเรียงลำ�ดับต�มบุคคลได้รับอนุญ�ตให้เพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ                      
น่ีคือกระบวนก�รท่ีเค้�จะทำ�กับบันทึกและออกบัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนให้บัตรประจำ�ตัวมีระยะเวล�ในก�ร
ใช้หรือว่�ปร�กฏอยู่หน้�บัตรว่�มีอ�ยุ 10 ปี ส่วนสถ�นที่ที่จะขอเพิ่มชื่อคือ ในทะเบียนประวัติบ้�นที่คุณอ�ศัยอยู่ บ้�นที่
อยู่อ�ศัยต้องจริง ๆ นะ เพร�ะว่�มีก�รตรวจสอบเข้มข้น

 เมื่อได้รับเอกส�รในลักษณะนี้แล้ว เท่�กับว่� บุคคลฅนนั้นได้รับก�รบันทึกประวัติไว้ในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียน
ร�ษฎรของรัฐ จะพ้นสภ�พจ�กก�รเป็น“ฅนไร้รัฐ” ก้�วสู่คว�มเป็น “ฅนไร้สัญช�ติ” ซึ่งอ�จจะส�ม�รถนำ�เอกส�รฉบับนี้
ไปแสดงเม่ือต้องก�รใชสิ้ทธขิัน้พืน้ฐ�นบ�งอย�่งจ�กก�รบรกิ�รของท�งร�ชก�รได ้ส่วนก�รจะดำ�เนินก�รอย�่งไรใหมี้สัญช�ติ
ไทยนั้น ต้องมีกระบวนก�รต่�งๆ ต�มที่กฎหม�ยและนโยบ�ยกำ�หนดไว้อีกหล�ยขั้นตอน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคน 
หรือขึ้นอยู่กับระยะเวล�ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศ

 เมื่อทร�บเช่นนี้แล้ว ก�รที่ผู้อ�ศัยอยู่ในชุมชน มีบ้�นอยู่อ�ศัย แต่ยังไม่มีชื่อ ไม่มีเอกส�รแสดงตน ไม่มีเลขประจำ�
ตัวประช�ชน 13 หลัก ก็น่�จะได้คำ�ตอบในก�รช่วยเหลือแล้ว  จะรออยู่ทำ�ไม ลงมือกันได้เลยล่ะครับ
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 w  เจ้�หน้�ที่ผู้รับคำ�ร้องต้องทำ�อะไรบ้�ง มีขั้นตอนที่กฎหม�ย ระเบียบกำ�หนดไว้อย่�งไร
 เม่ือมีผูย้ืน่คำ�รอ้งขอใหส้ำ�นักทะเบยีนพจิ�รณ�ต�มอำ�น�จ หน้�ท่ีเพือ่ใหก้�รรบัรองสิทธติ�มกฎหม�ย กรณีน้ีกล�่ว
เป็นก�รทั่วไป มิได้เฉพ�ะในเรื่องของก�รทะเบียนร�ษฎร ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้กับก�รติดต่อร�ชก�รได้เกือบทุกกรณี โดย
กฎหม�ยบัญญัติไว้ดังนี้

	 üเมื่อมีผู้ยื่นคำ�ร้อง เจ้�หน้�ที่ต้องรับคำ�ร้อง
  ก�รไม่รับคำ�ร้อง ผู้มีหน้�ที่ในก�รรับคำ�ร้อง หรือบุคคลผู้เป็นหัวหน้�หน่วยในก�รรับคำ�ร้อง ที่มิใช่เป็นผู้มี
อำ�น�จในก�รพิจ�รณ� อ�จจะเป็นผู้มีคว�มผิดในข้อห�ละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 157 
ที่มีบทลงโทษท�งอ�ญ�ถึงจำ�คุก และในท�งวินัยก็มีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกจ�กร�ชก�รได้

	 üตรวจสอบอำ�น�จ หน้�ที่ว่� สำ�นักทะเบียนหรือหน่วยง�นนั้นมีอำ�น�จ หน้�ที่ต�มกฎหม�ยอะไรบ้�ง
  ก�รตรวจสอบว่� ใครเป็นผู้ใช้อำ�น�จ มีหน้�ที่ในแต่ละขั้นตอน เรื่องและขั้นตอนนี้เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นใน
ทุกระดับต้องแม่นกฎหม�ย นำ�ม�ใช้อย่�งเคร่งครัด เพร�ะหล�ยหน่วยง�นที่ประช�ชนไปติดต่อ มักจะถูกกำ�หนดให้พบกับ
เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นในชั้นต้นก่อน ซึ่งผู้ปฏิบัติง�นในชั้นต้นนี้ บ�งองค์กรก็มีคว�มส�ม�รถ แต่ในบ�งองค์กรก็ยังต้องมี
ก�รปรับปรุง เพร�ะไม่ยินดีที่จะรับรู้กฎหม�ย นโยบ�ยใหม่ๆ รวมถึงก�รที่ผู้บังคับบัญช�ไม่อธิบ�ยวิธีก�รปฏิบัติง�นที่มี
กฎหม�ยเปลี่ยนแปลง เนื่องจ�กผู้บังคับบัญช�ก็ไม่ยินดีที่จะรับรู้ เมื่อมีผู้มีข้อมูล ซึ่งเดี๋ยวนี้เส�ะห�ได้จ�กหล�กหล�ยแหล่ง
ม�ติดต่อ กลับปฏิเสธ แถมอ้�งว่� จะต้องขอคำ�ปรึกษ�ผู้บังคับบัญช�ระดับสูงก่อน จึงจะดำ�เนินก�รได้ กรณีเช่นนี้ คงจะ
ต้องร�ยง�นใหผู้บ้งัคับบญัช�ในระดบัจงัหวดั หรอืระดบักรมใหไ้ดท้ร�บศกัยภ�พของเจ�้หน้�ท่ีผูป้ฏิบติัง�นใหติ้ดต�มขอ้มูล
ข่�วส�รใหม่ๆ  บ้�ง และในฐ�นะประช�ชนผูท้ีเ่ป็นเจ้�ของสทิธิ เจ�้ของกรณีก็ตอ้งทร�บ มิใชป่ล่อยใหผู้ป้ฏบิัตงิ�นจะดำ�เนิน
ก�รอย�่งไรกไ็ด ้เพร�ะต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยขอ้มูลข�่วส�รของร�ชก�ร ถอืว�่ เจ�้หน้�ท่ีรฐัทร�บขอ้มูลใด ประช�ชนต้องทร�บ
ข้อมูลนั้น จะใช้หลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

	 üสอบสวนและบันทึกก�รให้ป�กคำ�พย�น
  ผู้ปฏิบัติง�นที่ได้รับคำ�สั่งจ�กผู้มีอำ�น�จเท่�นั้น จึงจะมีอำ�น�จก�รสอบสวนได้ ก�รสอบสวนที่ผู้มีอำ�น�จมิได้
ทำ�ก�รสอบสวน อ�จจะเป็นก�รได้ม�ซึ่งผลก�รสอบสวนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหม�ย เพร�ะมีตัวอย่�งให้เห็นแล้ว คือ สำ�นัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลแห่งหนึ่ง มีบุคล�กรไม่เพียงพอต่อก�รปฏิบัติง�นในก�รให้บริก�รประช�ชน ได้มอบหม�ยอย่�ง
ไมเ่ปน็ท�งก�รใหพ้นกัง�นทำ�คว�มสะอ�ดของสำ�นกัง�น เปน็ผูก้รอกขอ้คว�มต�มคำ�ถ�มทีอ่ยูใ่นบนัทกึป�กคำ�(ป.ค.14)เพือ่
ใช้ประกอบก�รพิจ�รณ� ส่วนก�รลงชื่อในฐ�นะผู้สอบวนป�กคำ� ผู้มีอำ�น�จในก�รสอบสวนอ�จจะเป็นผู้ลงน�มจริง แต่ใน
กรณีน้ีถอืว�่ เปน็ก�รกระทำ�ท่ีผดิเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย ผลของก�รสอบสวนจะใชไ้ดห้รอืไม่ ผูมี้หน้�ท่ีต้ังแต่น�ยทะเบยีน 
คือ ปลัดเทศบ�ลจะทร�บหรือไม่ว่� มีกรณีเช่นว่�นี้ อ�จจะเพร�ะข้อบกพร่องที่ไม่ได้วิเคร�ะห์แล้วนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�                                                                                           
ก็อ�จจะเกิดผลกระทบตอ่ตำ�แหนง่หน�้ทีม่นก�รปฏบิตังิ�นกไ็ด ้ผูม้อีำ�น�จสอบสวนทีแ่ทจ้รงิไดค้ว�มจรงิจ�กผูใ้หถ้อ้ยคำ�หรอื
ไม่ หรือเป็นเพียงก�รกระทำ�ให้พ้นๆ จ�กคว�มรับผิดชอบไป ส่วนข้อมูลที่มีก�รบันทึกไว้โดยผู้อื่น แต่มีอำ�น�จสอบสวน
ที่แท้จริงมิได้ทำ�ก�รสอบสวนจริง โดยให้ผู้อื่นทำ�หน้�ที่บันทึกถ้อยคำ� ก็ต้องนำ�สืบให้ได้ มิฉะนั้น จะเป็นก�รปฏิบัติง�นที่
เข้�ข่�ยละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่



36

เร่ืองเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย “แนวทางปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์ความรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

	 üตรวจสอบคว�มจริงเท่�ที่ได้จ�กพย�นต่�งๆ ต�มหลักก�รใครอ้�งพย�นผู้นั้นนำ�สืบ
   ต�มระบบก�รสืบพย�นของศ�ล ก็ส�ม�รถนำ�ม�ใช้กับก�รสอบสวนของฝ่�ยปกครอง หรือ หน่วยง�นของ
รัฐได้เช่นเดียวกัน ก�รสอบพย�นต�มท่ีผู้ร้องเสนอม�ให้น�ยทะเบียนได้สอบสวน ถือว่� ผู้ร้องมีคว�มประสงค์ท่ีจะให้น�ย
ทะเบียนสอบสวนบุคคลท่ีทร�บข้อมูลของตนเองและพร้อมท่ีจะเป็นพย�นอย่�งชัดแจ้งม�กท่ีสุด ส่วนก�รนัดหม�ยก�รสอบสวน                                                                                               
ก็ข้ึนอยู่กับคว�มพร้อมของแต่ละฝ่�ยท่ีต้องนัดหม�ยกันให้ดี สำ�หรับพย�นท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องมิได้นำ�สืบ แต่เป็นพย�นท่ีผู้มีอำ�น�จ
สอบสวนต้องก�ร ก็เป็นหน้�ท่ีของผู้มีอำ�น�จสอบสวนท่ีจะต้องไปสืบเส�ะห�พย�นม�หักล้�งพย�นท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องได้ให้ป�กคำ�ไว้
แล้ว ตัวอย่�งเช่น สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ ส่วนใหญ่มักจะอ้�งว่� จะต้องสอบสวนป�กคำ�กำ�นัน และหรือผู้ใหญ่บ้�น ก็ถือว่�         
มีสิทธิในก�รสอบสวนได้ และถือว่� ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว เป็นพย�นฝ่�ยรัฐท่ีต้องถูกสอบสวนอยู่แล้ว ส่วนว่�กำ�นัน และ
หรือผู้ใหญ่บ้�นจะทร�บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ย่ืนคำ�ร้องม�กน้อยเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับกรณีท่ีว่� กำ�นัน และหรือผู้ใหญ่บ้�นคน
น้ันเข้�พ้ืนท่ี หรือมีข้อมูลม�กน้อยเพียงใดเก่ียวกับเร่ืองดังกล่�ว เพร�ะบ�งพ้ืนท่ีมีอ�ณ�บริเวณกว้�งม�กจนกำ�นันไม่ส�ม�รถรู้
ลึกท่ัวถึงทุกท้องท่ีได้ หรือบ�งหมู่บ้�น ในท้องท่ีของพ้ืนท่ีสูง หรือบริเวณป่�เข�ลำ�เน�ไพร ต่�งมีศักยภ�พท่ีเข้�ถึงท้องท่ีๆ ไม่
เท่�กัน จะม�อ�ศัยกำ�นัน และหรือผู้ใหญ่บ้�นเป็นหลักคงไม่ได้ ควรจะอ�ศัยข้อมูลจ�กแหล่งอ่ืนม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย 
เพร�ะในเร่ืองน้ีจะไปเก่ียวข้องกับก�รออกคำ�ส่ังท�งปกครอง ห�กมีเหตุผลท่ีสนับสนุนก�รตัดสินใจไม่เพียงพอท่ีจะรับฟังได้ หรือ
มีเหตุผลเพียงพอ แต่ถ้อยคำ�ของกำ�นัน และหรือผู้ใหญ่บ้�นท่ีมีข้อมูลน้อยกว่� แต่ผู้ปฏิบัติง�นเห็นว่� มีคว�มน่�เช่ือถือม�กกว่� 
ก็จะส่งผลไปถึงก�รอุทธรณ์โต้แย้งคำ�ส่ังท�งปกครองท่ีต้องระบุถึงเหตุแห่งก�รสนับสนุนในก�รออกคำ�ส่ังท�งปกครองของน�ย
ทะเบียน หรือน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต ท่ีจะต้องห�คำ�อธิบ�ยในโอก�สต่อไป ซ่ึงอ�จจะต้องอธิบ�ยไปยังศ�ลปกครองด้วย
ก็อ�จเป็นไปได้ ขอเตือนว่� อย่�ทำ�ง�นแบบชุ่ยๆ ให้ผ่�นพ้นไป เพร�ะในก�รตรวจสอบขององค์กรท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ีตรวจสอบ
ก�รใช้อำ�น�จของเจ้�หน้�ท่ีรัฐ เม่ือต้องตรวจสอบแล้วจะละเอียด รอบคอบ เก็บข้อมูลต่�งๆ ไปใช้ในก�รวิเคร�ะห์ เพ่ือพิจ�รณ�
ถึงเจตน�รมณ์ของก�รดำ�เนินก�ร ท่ีจะส่งผลม�ยังก�รปฏิบัติง�นท่ีต้องมีคว�มโปร่งใส

 üเจ้�หน้�ที่และผู้รับบริก�รต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน จึงจะตรวจสอบใช้ก�รอำ�น�จ หน้�ที่ซึ่งกันและกันได้
 üเจ้�หน้�ที่อ�จจะออกไปตรวจสถ�นที่
   ผู้ปฏิบัติง�นต้องพร้อมที่จะให้สิทธิแก่ผู้ยื่นคำ�ร้อง ทร�บถึงข้อขัดข้อง ในก�รดำ�เนินง�นระหว่�งก�รพิจ�รณ� 
ในข้อสงสัยที่ผู้ปฏิบัติง�นจะเกิดมีขึ้นในกฎหม�ยก็กำ�หนดไว้ให้ออกไปตรวจสอบสถ�นที่จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลต่�งๆ อันจะ
นำ�ไปสู่ก�รสรุป เสนอเป็นคว�มเห็นประกอบก�รตัดสินใจของผู้มีอำ�น�จ กรณีนี้ ถือเป็นข้อบกพร่องอย่�งม�กของสำ�นัก
ทะเบียนแทบจะทุกแห่งทั่วประเทศ คือ ก�รไม่มีเวล� ก�รไม่มีบุคล�กร ก�รไม่มีย�นพ�หนะของหน่วยง�นที่จะสนับสนุน
ก�รออกไปตรวจสถ�นที่จริง จึงปฏิบัติง�นกันแบบต�มมีต�มเกิด ผลที่ออกม�จึงเป็นผลในท�งที่ไม่ค่อยดีเท่�ที่ควร

 üประมวลเรื่องพร้อมข้อกฎหม�ย เสนอคว�มเห็น พร้อมเหตุผลประกอบก�รตัดสินใจให้ผู้มีอำ�น�จพิจ�รณ�
ออกคำ�สั่งท�งปกครองภ�ยในกำ�หนด
    ในหัวข้อน้ีเป็นกระบวนก�รท่ีสำ�คัญท่ีสุด เป็นเร่ืองของก�รใช้อำ�น�จของผู้รับมอบหน้�ท่ีต�มกฎหม�ยให้ใช้ตำ�แหน่ง
ท่ีได้รับก�รแต่งต้ังต�มท่ีผู้บังคับบัญช�พิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถ เพ่ือให้ผู้รักษ�ก�รต�มกฎหม�ย อำ�นวยคว�ม
เป็นธรรมให้แก่ประช�ชน เร่ิมต้นท่ีก�รพิจ�รณ�ว่� เร่ืองน้ีอยู่ในอำ�น�จก�รพิจ�รณ� หรือไม่ ห�กอยู่ในอำ�น�จแล้ว มีกฎหม�ย
ฉบับใดบ้�ง ถ้�ส�ม�รถระบุม�ตร� ระบุช่ือกฎหม�ย ฉบับปีท่ีใช้บังคับม�ได้ ก็จะเป็นก�รดีว่� เป็นอำ�น�จท่ีแท้จริงต�มท่ีกฎหม�ย
บัญญัติไว้ ข้ันตอนต่อไป คือ ก�รตรวจสอบข้อมูลท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องนำ�เสนอพร้อมถ้อยคำ�ของพย�นบุคคล ประกอบกับพย�นหลัก
ฐ�นอ่ืนๆ ท้ังในส่วนท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องนำ�สืบและพย�นฝ่�ยรัฐท่ีตรวจสอบแล้ว
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  จ�กน้ันเปน็ก�รสรปุคว�มเหน็ของผูป้ฏิบติัง�นระดบัต่อจ�กผูมี้อำ�น�จต�มกฎหม�ย ว�่มีคว�มเหน็อย�่งไร 
มีเหตุผลใดสนับสนุน มีคว�มน่�เชื่อถือได้ม�กน้อยเพียงใด เหตุผลต่�งๆ นี้จะนำ�ไปสู่ก�รประกอบก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจ
ของผู้มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครอง ซ่ึงในกระบวนก�รนับต้ังแต่วันท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องและมีก�รรับคำ�ร้องไว้แล้ว 
ม�รต� 39/1 แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 กำ�หนดระยะเวล�ไว้
ให้มีเวล�พิจ�รณ�ได้น�นที่สุดไม่เกิน 30 วัน นับแต่รับคำ�ร้องและได้รับพย�นหลักฐ�นที่เพียงพอต่อก�รพิจ�รณ�ห�กพ้น
กำ�หนดนี้แล้ว ยังไม่มีผลก�รพิจ�รณ� ผู้ยื่นคำ�ร้องส�ม�รถฟ้องเป็นคดีต่อศ�ลปกครองชั้นต้นในท้องที่เขตอำ�น�จของศ�ล
ได้ แต่ต้องมีพย�นหลักฐ�นว่� เกินกว่� 30 วันแล้ว เช่น สำ�เน�คำ�ร้องที่ระบุวันที่ เดือน ปี หรือ สำ�เน�หนังสือสอบถ�ม  
ใบตอบรับจ�กหนังสือสอบถ�มแล้ว แต่ไม่มีก�รตอบให้ทร�บถึงผลของก�รดำ�เนินก�รในรอบ 30 วันที่ผ่�นม� เป็นต้น 
เพื่อให้ศ�ลปกครองมีหนังสือไปสอบถ�มแทนผู้ยื่นคำ�ร้อง ซึ่งสำ�นักทะเบียนที่รับคำ�ร้องต้องชี้แจงส�เหตุแห่งคว�มล่�ช้�ต่อ
ศ�ลปกครอง ในบ�งกรณีศ�ลมีคำ�สั่งให้ผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยให้พิจ�รณ�ให้เสร็จภ�ยใน 15 วันนับจ�กวันที่ศ�ลมีคำ�สั่ง 
ส่วนผลก�รพิจ�รณ�จะออกม�อย่�งไร ก็ค่อยม�ว่�กันอีกครั้ง

"องค์คว�มรู่ที่ได้จ�กก�รศึกษ�ผ่�นม� มีอะไรบ้�ง"
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  เรื่องเล่�...เคล้�น้ำ�ต� ว่�ด้วย “ผลที่เกิดขึ้นจ�กนโยบ�ยก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนฯ และบัตร”
เม่ือส้ินสุดก�รสำ�รวจจดัทำ�ทะเบยีนประวติัต�มยทุธศ�สตรก์�รจดัก�รปญัห�สถ�นะและสิทธขิองบคุคลต�มมติคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มกร�คม 2548 และ วันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2552  ที่เห็นชอบให้ขย�ยเวล�สำ�รวจบุคคลกำ�หนดต�มยุทธ
ศ�สตร์ฯ ออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2554 เป็นวันสุดท้�ยของก�รสำ�รวจต�มยุทธศ�สตร์ฯ ถือว่� ฅนที่
อ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยแบบไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนทั้งประเทศได้รับก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนประวัติไว้(น่�จะ...)
ครบถ้วนทุกตัวฅนแล้ว  นั่นคือ สิ่งที่หล�ยฅนค�ดหวัง  แต่สำ�หรับกระผมไม่ได้คิดเช่นนั้นเลย เหตุใดจึงกล่�วเช่นนี้ เพร�ะ
ในระหว่�งก�รสำ�รวจที่ผ่�นม� มีขบวนก�รทุจริตร่วมกันกับเจ้�หน้�ที่รัฐหล�ยอำ�เภอในหล�ยจังหวัดถูกตรวจสอบ และพบ
คว�มจริง เช่น ในหล�ยอำ�เภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงร�ย เชียงใหม่ เป็นต้น จนกระทั่งบุคคลที่มีเลข 13 หลัก
เลข 0 กลุ่ม 89 ที่ไม่มีภูมิลำ�เน�ที่แท้จริงในอำ�เภอนั้นๆ ถูกตรวจสอบก�รทุจริตโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสนอให้
สำ�นักทะเบยีนกล�งจำ�หน่�ยชือ่ และร�ยก�รบคุคลออกจ�กฐ�นขอ้มูลก�รทะเบยีนร�ษฎรเกอืบสองหม่ืนร�ยก�ร มีบคุคลท่ี
ได้รับผลกระทบม�กม�ย โดยเฉพ�ะข�้ร�ชก�รทีร่ว่มกบัขบวนก�รทำ�ทจุรติตอ้งถกูคำ�สัง่จ�กหนว่ยง�นตน้สงักดัพน้ตำ�แหนง่
หน้�ท่ีร�ชก�ร และถกูลงโทษท�งอ�ญ�อกีนับไม่ถว้น แลว้ฅนเหล�่ท่ีถกูจำ�หน่�ยชือ่จำ�นวนเกอืบสองหม่ืนร�ย....จะไปทำ�อะไร
ได้ วันนี้ บุคคลเหล่�นั้น ส่วนใหญ่ก็ยังอ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย และเมื่อมีกฎหม�ยที่แก้ไขแล้ว ทั้งพระร�ชบัญญัติ
สัญช�ติ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2551 และพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ(ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2555 ที่มีหลักก�รว่� “จะต้องมีพย�นหลัก
ฐ�นแสดงว่�เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย จึงจะใช้สิทธิอ้�งคุณสมบัติก�รจะส�ม�รถขอ หรือมี หรือได้สัญช�ติไทย ได้” ใน
เมื่อบุคคลกลุ่มนี้ ยังไม่มีเอกส�รใดๆ แสดงตนว่� เป็นใคร รัฐบ�ลและเจ้�หน้�ที่ของประเทศไทย ยังไม่เคยบันทึกข้อมูล
ชื่อและร�ยก�รบุคคลไว้เลย...แล้วจะทร�บได้อย่�งใด ว่� “ใครเป็นใคร มีข้อมูลที่รัฐจะต้องทร�บ เพื่อก�รคุ้มครอง และใช้
สิทธิ ทำ�หน้�ที่ต่อกันในฐ�นะประช�กรที่ต้องรับบริก�รส�ธ�รณะในลักษณะต่�งๆ จ�กรัฐ” นี่คือ เจตน�รมณ์ของม�ตร� 
38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551  เพื่อให้บุคคลที่ไม่ส�ม�รถขอเพิ่มชื่อเข้�
ในทะเบียนบ้�น ทั้ง 2 แบบ คือ ทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) และทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) ได้ กฎหม�ยม�ตร�นี้ จึงกำ�หนดให้
ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง(ดำ�รงตำ�แหน่งต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรโดย อธิบดีกรมก�รปกครอง)กำ�หนดให้
มีก�รจัดทำ�“ทะเบียนประวัติ” กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน(เลข 0-XXXX-00XXX-XX-X) และออก“บัตรประจำ�
ตวับุคคลทีไ่ม่มสีถ�นะท�งทะเบียน”ไวใ้ห้ใชแ้สดงตัวเมื่อถกูตรวจสอบ หรือขอใช้สทิธิ หรอืประโยชนต์่�งๆ  ถ้�พิจ�รณ�กนั
ให้ถี่ถ้วนแล้ว จะเห็นถึงสิ่งดีที่มีก�รบัญญัติกฎหม�ยม�ตร�นี้ไว้ แต่ในคว�มจริง อ�จจะยังไม่ส�ม�รถที่จะแก้ปัญห�ในเรื่อง
น้ีได้ครบถ้วนสมบูรณ์ม�กนักก็ต�ม ในเรื่องน้ี ไม่ควรส้ินคว�มพย�ย�ม เพื่อให้เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ท่ีแท้จริงของก�ร
ร่�งกฎหม�ยม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 นี้ ที่จะแก้ไขปัญห�
ของ“ฅนไร้รัฐ”ให้หมดส้ินไป ซึ่งอ�จจะก้�วไปสู่ก�รเป็น“ฅนไร้สัญช�ติ” โดยอ�จจะพัฒน�สถ�นะ ก้�วไปสู่ก�รเป็นผู้มี
สัญช�ติไทย เม่ือวันท่ีมีกฎหม�ยบัญญัติและหรือนโยบ�ยของรัฐท่ีจะกำ�หนดให้สิทธิในก�รยื่นคำ�ร้องขอต�มหลักเกณฑ์ท่ี
คณะรัฐมนตรีกำ�หนด ดังเช่นกลุ่มอื่นๆ ที่เคยมีเป็นระยะๆ ในช่วงเวล�หล�ยสิบปีที่ผ่�นม� แล้วกลุ่มที่สำ�รวจใหม่ จะต้อง
ใช้เวล�น�นเพียงใด รัฐจึงจะมีก�รพิจ�รณ�ต�มแนวท�งที่เคยมีนโยบ�ย ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลและคว�มจำ�เป็น โดยเริ่มที่
มิติของสิทธิมนุษยชน 
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 ü หลังวันสุดท้�ยของก�รสำ�รวจต�มยุทธศ�สตร์ฯ....เกิดอะไรขึ้น
 ต�มที่กล่�วม�แล้วว่�วันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2554 เป็นวันสุดท้�ยของก�รสำ�รวจฯ ต�มยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�ร
ปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคลต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกร�คม 2549 และ วันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2552 
โดยมีคำ�ถ�มไว้แล้วว่� อ�จจะยังสำ�รวจไม่หมด ยังคงมีฅนตกค้�ง ยังมีฅนไร้รัฐกระจัดกระจ�ยอยู่ในชุมชนอีกเท่�ไหร่ ไม่มี
ใครทร�บได้  คงมีใครตั้งคำ�ถ�มว่� “แล้วจะทร�บได้อย่�งไร” เรื่องนี้กระผมคิดว่� “ไม่ย�ก ถ้�อย�กรู้ คงต้องอยู่ที่ชุมชน 
จะช่วยกันอย่�งจริงจังเพียงใด หรือไม่” ดังที่กระผมกล่�วไว้ในบทก่อนหน้�นี้แล้ว ด้วยก�รเชิญชวนท่�น “เอ๊กซเรย์ในชุมชน 
ช่วยกันห�ฅนไม่มีเลข 13 หลัก” ค่อยๆ ช่วยกันต�มห�และนำ�ข้อมูลม�ช่วยกันพัฒน� แม้ว่�ระยะเวล�ก�รสำ�รวจจะผ่�น
เลยไปน�นแล้วก็ต�ม แต่เร�ยังมีบทกฎหม�ยที่ไม่ได้หยุดไปต�มวันสุดท้�ยในก�รสำ�รวจต�มยุทธศ�สตร์ฯ เพร�ะมีม�ตร� 
38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 ม�รองรับไว้แล้ว
 ü ใครที่ทำ�ไม่จบครบกระบวนก�ร ถือแบบ 89/1 ไว้ แต่ยังไม่ได้เลข ยังไม่ได้ถ่�ยรูปทำ�บัตร ทำ�ไง  
 เป็นท่ีทร�บกันแน่นอนในหล�ยท้องท่ีแล้วว่� ก�รสำ�รวจต�มยุทธศ�สตร์ฯ น้ันมีวันส้ินสุด คือ วันท่ี 2 
พฤศจกิ�ยน 2554 ไดร้บัแบบ 89/1 ถอืไว ้แต่ยงัไม่ไดเ้ลข ยงัไม่ไดถ้�่ยรปูทำ�บตัร จนกว�่กระบวนก�รพจิ�รณ�ท่ีต้องผ�่น
ประช�คมหมู่บ�้น ยนืยนัว�่ มีตัวตนอ�ศยัอยูจ่รงิ แลว้ต้องผ�่นคณะอนุกรรมก�รของอำ�เภอเสียกอ่น จงึจะไดร้บัก�รกำ�หนด                                                                                           
เลขประจำ�ตัวประช�ชน(เลข 0-XXXX-00XXX-XX-X) และออก“บัตรประจำ�ตัวคนไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน”ไว้ให้ 
แต่มีหล�ยท้องที่ๆ ผ่�นกระบวนก�รสำ�รวจ กรอกแบบ 89 แล้ว ได้รับแบบ 89/1 ถือไว้ แต่ยังไม่ได้เลข ยังไม่ได้ถ่�ย
รูปทำ�บัตร เวล�ผ่�นไปน�นพอสมควร ก็ยังไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�ให้ครบกระบวนก�ร ยังไม่ได้รับคำ�ตอบจ�กผู้มีหน้�ที่                  
รับผิดชอบ หรือบ�งท้องที่ปลัดอำ�เภอที่เคยร่วมสำ�รวจย้�ยไปดำ�รงตำ�แหน่งที่อื่นแล้ว เรื่องร�วแบบนี้ จะทำ�อย่�ไร จะต�ม
เรื่องที่ใคร จะแก้ปัญห�นี้อย่�งไร ใครจะมีคำ�ตอบในเรื่องนี้ให้คล�ยสงสัยได้บ้�ง ถ้�สนใจ ขอแนะนำ�ให้ไปศึกษ�หนังสือ
ของสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนที่สุดที่ มท 0309.1 /ว48 ลงวันที่ 10 ตุล�คม 2557 ที่สั่งก�รให้ทำ�ให้ครบกระบวนก�ร
 เร่ืองแบบน้ี  ท่�นหรือฅนท่ีท่�นรู้จัก ประสบปัญห�น้ี มีหรือไม่ ถ้�มีเตรียมรวบรวมข้อมูลไว้ กระผมมีคำ�ตอบในเร่ือง
น้ี อย่�งชัดเจน โปรดคอยติดต�มอ่�นต่อไป  ตอนน้ีส่ิงท่ีท่�นจะช่วยได้ คือ ร่วมกันสำ�รวจบุคคลท่ีมีแบบ 89/1 ม�ไว้ประส�นง�น
กับเครือข่�ยและส่งเร่ืองให้คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติม�ช่วยกันติดต�ม...ทำ�ให้จบ ครบกระบวนก�ร ดีมัêยครบั

"บันทึกทบทวนคว�มทรงจำ�ที่ได้เรียนรู้ม�"
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๔๘ 

 

 
 
 
 
 

ส านักทะเบียนกลาง 
ถนนล าลูกกา ปท ๑๒๑๕๐ 

๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง  การจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

เรียน  นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

อ้างถงึ   ๑. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 
๒. หนังสือส านักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๙๕๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
๓. หนังสือส านักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. บัญชีกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการแก้ไขปัญหา 
๒. แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเร่ืองทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

ตามที่ส านักทะเบียนกลางได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติและออกบัตร
ประจ าตัวให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ โดยจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนดังกล่าวให้ใช้แบบ ท.ร. ๓๘ ก ก าหนดให้เลขประจ าตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๐ กลุ่ม ๘๙ ระยะเวลา
การด าเนินการจนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น 

ส านักทะเบียนกลาง ได้รับแจ้งจากภาคีเครือข่ายที่ด าเนินงานภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานะและสิทธิของบุคคลใน
ประเทศ หลายองค์กร อาทิเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงบุคคลที่ประสบปัญหา เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาเรื่อง
ทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆ โดยมีประเด็นปัญหา
พอสรุปได้ ดังนี้ 

(๑) คนที่ได้รับการส ารวจเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีใบตอบรับการส ารวจ 
แต่ไม่ได้รับการบันทึกจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 

(๒) ทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหลายรายการมีการบันทึกรายการผิดพลาด 
โดยเฉพาะรายการกลุ่มชาติพันธุ์ หรือประเภทชนกลุ่มน้อย 

(๓) การจ าหน่ายรายการทะเบียนราษฎร และทะเบียนประวัติของชนกลุ่มน้อย หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน เจ้าของรายการมักไม่ได้รับโอกาสโต้แย้ง หรือชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนการจ าหน่ายรายการ  ท าให้เกิด
ปัญหาการจ าหน่ายรายการบุคคลที่ไม่ถูกต้อง และไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

ด่วนมาก 
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๒ 

ส านักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น มีผลกระทบหลายด้าน 
ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนตามนโยบาย
ของรัฐบาล สิทธิมนุษยชนและความมั่นคง รวมถึงการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด  ดังนั้น  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนประวัติ
ของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
ส านักทะเบียนกลางจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขอให้ส านักทะเบียน
จังหวัดและส านักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งนายทะเบียนอ าเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นให้ก าชับเจ้าพนักงานและ
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวทุกคนให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(นายกฤษฎา  บุญราช) 
อธิบดีกรมการปกครอง 

ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักบริหารการทะเบียน 
ส่วนการทะเบียนราษฎร 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๙ – ๒๐ 
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๑๖ 

 

  อธบิดกีรมก��รปกครองในฐ�นะผูอ้ำ�นวยก�รทะเบยีนกล�งต�มกฏหม�ยว�่ดว้ยก��ร
ทะเบยีนร�ษฎร มีหนังสือส่ังก�รใหทุกอำ�เภอ/ทุกสำ�นักทะเบยีน ทบทวนก�รจดัทำ�ทะเบยีนประ
วัติที่ยังดำ�เนินก�รไม่แล้วเสร็จ ต�มกระบวนก�รที่รัฐบ�ลมีนโยบ�ยไว้แล้ว ให้ครบถ้วนครอบ
คลุมบุคคลทุกคนในท้องท่ีรับผิดชอบ โดยจะได้รับก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนชุดเดียว
กับบุคคลที่ผ่�นก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนประวัติ กลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน(เลข 0 
กลุ่ม 89) และให้บริก�รบันทคกภ�พ สแกนล�ยนิ้วมือ และผลิตบัตรประจำ�ตัวให้ ซึ่งอ�จจะ
มีก�รเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมต�มท่ีกฏหม�ยบัญญัติไว้ หรือยกเว้นให้กับบุคคลบ�งประเภทได้ 
น�ยทะเบียนไม่ควรปฏิเสธก�รออกบัตรให้กับบุคคลดังกล่�ว เพร�ะนอกจ�กอ�จจะเป็นคว�ม
ผิดต�มกฏหม�ยแล้ว โดยเจตน�รมณ์ก็เพื่อที่รัฐจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และนำ�บัตรประจำ�ตัวฯ ไปแสดงเพื่อใช้สิทธิ และปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะประช�กรของรัฐ จึงขอ
คว�มร่วมมือให้ปฏิบัติต�มหน้�ที่อย่�งเคร่งครัด
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 üก�รสำ�รวจต�มกฎหม�ย ไม่ได้หยุดสำ�รวจต�มไปด้วย แต่มีเหตุแห่งก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย
 แม้ว่�วันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้�ยของก�รสำ�รวจฯ ต�มยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�สถ�นะ
และสิทธิของบุคคลจะสิ้นสุดไปแล้วก็ต�ม คงมีหล�ยฅน หล�ยกลุ่ม หล�ยท้องที่ ยังไม่ได้รับก�รสำ�รวจ ยังไม่ได้ข่�วก�ร
สำ�รวจในช่วงที่ผ่�นม� หรือทร�บข่�ว ไปแสดงตัวต่อผู้มีหน้�ที่ในก�รสำ�รวจแล้ว แต่ถูกปฏิเสธไม่ว่�จะด้วยเหตุผลใดก็ต�ม 
เม่ือถึงวันท่ีผ่�นม�น้ันแล้ว  วันน้ีเม่ือทร�บข่�ว จะส�ม�รถย่ืนคำ�ร้องขอเพ่ิมช่ือเข้�ในทะเบียนประวัติแบบฅนอ่ืนๆ ได้หรือไม่                                                                                        
คำ�ตอบ ท่ีตอบอย่�งหนักแน่น คือ “ได้” โดยมีเหตุผลในท�งกฎหม�ยท่ีว่� “มีม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ช
บัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 ประกอบกฎกระทรวง ประก�ศของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย 
พร้อมด้วยหนังสือสั่งก�รที่สั่งไว้ตั้งแต่วันที่ 26 กันย�ยน 2551 และวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2552 แต่ก�รรับคำ�ร้อง หรือ
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยดังกล่�ว ก็ยังไม่มีก�รเปิดโอก�สให้บุคคลท่ียังไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ม�แสดงตัวและจัดทำ�
แบบสำ�รวจ(แบบ 89)ทะเบียนประวัติ เป็นเพร�ะมีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของกรมก�รปกครองในเวล�นั้น ไม่ดำ�เนินก�รต�ม
กฎหม�ยที่บัญญัติไว้ โดยอ้�งว่� ห�กพบตัวบุคคลในลักษณะนี้ จะต้องถูกจับตัวและดำ�เนินคดีในข้อห�เข้�เมืองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมืองเสียก่อน และยังไม่สนับสนุนให้มีก�รกำ�หนดชุดคำ�สั่งในระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องปฏิบัติ
ก�รต�มม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 ประกอบกฎกระทรวง 
ประก�ศของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย พร้อมด้วยหนังสือส่ังก�รท่ีส่ังไว้แล้ว เรื่องน้ี กระผมมีพย�นหลักฐ�นท่ี
เป็นภ�พเคล่ือนไหวประกอบเสียงในหล�ยเวทีอย่�งน้อยก็ 3 คร้ัง น่ีคือส�เหตุส่วนหน่ึงท่ีกระบวนก�รต�มม�ตร� 38 วรรคสอง                  
แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 ต้องหยุดชะงักลง ไม่มีใครได้ใช้สิทธิต�มกฎหม�ยได้                                                                                       
ไม่เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ท่ีปรับแก้ไขกฎหม�ยได้เลย...เรื่องน้ีหล�ยฅนก็ครุ่นคิด ว่� จะทำ�อย่�งไรดี  ส่ิงหน่ึงท่ีคิดและ
ทำ�ได้ ก็คือ ต้องเผยแพร่ม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 ประกอบ                
กฎกระทรวง ประก�ศของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย พร้อมด้วยหนังสือสั่งก�รที่สั่งไว้แล้ว ด้วยก�รให้คว�มร่วม
มือเป็นอย่�งดียิ่งที่โครงก�รคุ้มครองเด็กไร้รัฐไร้สัญช�ติ (SCPP) ได้นำ�ข้อเขียนของเล่มนี้ นำ�จัดพิมพ์เป็นองค์คว�มรู้เล่ม
ขน�ดเท่�ฝ่�มือ จำ�นวน 5,000 เล่ม ก็แจกจ่�ยกันหมดไปแล้ว 
 แม้ว�่แรงกระตุ้นจะยงัไม่แรงพอ ก�รผลติเอกส�รใน
เชิงที่ใช้ประกอบก�รบรรย�ย หรือใครที่สนใจต้องก�รข้อมูล 
ก็ใช้วิธีผลิตเป็นเล่มด้วยกระด�ษขน�ดA4 หรือส่งเป็นไฟล์
ขอ้มูลดจิติอลส่งผ�่นไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส์ ใหไ้ปจำ�นวนนับ
ไม่ถ้วน คิดว่� น่�จะม�กกว่� 5,000 ชุด แต่ระบบปฏิบัติ
ก�รของสำ�นักทะเบียนกล�ง ก็ยังไม่เดินหน้� แม้ว่�เอกส�รช้ินน้ี                                                    
จะอยู่ในมือของรองอธิบดีกรมก�รปกครอง(น�ยสถ�พร)        
ที่รับผิดชอบกำ�กับสำ�นักบริห�รก�รทะเบียนแล้วก็ต�ม

 และเมื่อมีอธิบดีกรมก�รปกครองที่ชื่อ "กฤษฎ� บุญร�ช" ผมเองก็มีโอก�สนำ�หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ มอบให้ท่�น
เมื่อวันที่ 23 กรกฎ�คม 2557 ท่�นก็รับไว้ศึกษ�"
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 ผลที่เกิดขึ้น มีกระทบกับบุคคลที่ยังไม่มีบัตร
 นับเนื่องจ�กวันที่สิ้นสุดก�รสำ�รวจบุคคลต�มยุทธศ�สตร์ฯ เมื่อปล�ย พ.ศ.2554 แล้ว บุคคลที่ยอมรับตัวเองว่� 
เป็นบุคคลต่�งด้�วจริงๆ แต่ยังไม่มีเลข 13 หลัก
 
 วันนี้เปลี่ยนไปแล้ว
 แม้ว่�จะเคยไปติดต่อ หรือทำ�เรื่องม�ตลอดเวล� แต่ยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ จึงไม่มีสิทธิบ�งประก�ร ทั้งๆ ที่ตัว
เองและครอบครัวก็อ�ศัยในร�ชอ�ณ�จักรไทยม�ก่อนหน้�น้ีแล้ว วันน้ีบุคคลท่ีเคยสำ�รวจจัดทำ�ประวัติ ได้บัตรประจำ�ตัว
บัคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน เลขประจำ�ตัว 0 xxxx 89xxx xx x มีสิทธิก�รเข้�ถึงกระบวนก�รส�ธ�รณสุข มีสิทธิ
ขออนุญ�ตทำ�ใบขับขี่รถยนต์ รถจักรย�นยนต์ มีสิทธิจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรย�นยนต์ของตนเองได้ เป็นต้น แต่หล�ย
คนท่ีไม่ใช่บุคคลสัญช�ติไทย ท่ีอ�ศัยกินนอนอยู่จริงในบ้�น อ�ค�รใดๆ ส�ม�รถไปย่ืนคำ�ร้องขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนประวัติต�ม
เลขที่ของบ้�นแต่ละหลัง แต่ละอ�ค�รได้ต�มที่เล่�เรื่องต่�งๆ ม�ตั้งแต่ต้นแล้ว และจ�กก�รเข้�พบอธิบดีกรมก�รปกครอง
(น�ยกฤษฎ� บุญร�ช)คร�วนั้น มีผลทำ�ให้ท่�นสั่งก�รต�มหนังสือร�ชก�รที่ผ่�นต�ในหน้�ก่อนนี้แล้ว ถ้�ใครที่อ�ศัยอยู่
จริงในพื้นที่ต่�งๆ ที่เคยยื่นเรื่องไว้กับสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่นก่อนวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2554 แต่เรื่องยังไม่ทำ�ไม่
เสร็จยังไม่ได้รับก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน ก็ส�ม�รถไปขอให้ทบทวน รือฟื้นเรื่องร�วม�ทำ�ใหม่ให้เสร็จจนกระทั่ง
ได้รับก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวเหมือนฅนที่ดำ�เนินก�รม�ก่อนหน้�นี้(เลขประจำ�ตัว 0 xxxx 89xxx xx x) แต่ถ้�ยัง                   
ไม่เคยดำ�เนินก�รเลย เมื่อกระบวนก�รเสร็จครบ ได้บัตรประจำ�ตัวบุคคลตัวบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน เลขประจำ�ตัว
0 xxxx 00xxx xx x ท่ีรัฐบ�ลยังไม่กำ�หนดให้สิทธิบ�งประก�รเหมือนกลุ่มเลขประจำ�ตัว 0 - 89 เม่ือเดือนมิถุน�ยน 2557 คณะอนุกรรมก�ร
ด�้นสิทธสิถ�นะบคุคลของกลุม่ช�ติพนัธุแ์ละแรงง�นข�้มช�ติ  ประชมุพจิ�รณ�คำ�รอ้งเรยีน กรณีท่ีน�ยอำ�เภอป�่โมกปฏิเสธก�รรบัขึน้
ทะเบยีนบคุคลท่ีไม่มีเอกส�รท�งทะเบยีนใดๆ ท่ีเปน็ภรยิ�ของบคุคลสัญช�ติไทย โดยน�ยอำ�เภอป�่โมก(คนเก�่)ไม่อนุมัติในก�รเพิม่ชือ่ให ้                                                                                           
เม่ือมีก�รร้องเรียน เชิญน�ยอำ�เภอป่�โมก(คนใหม่)ม�ชี้แจงและห�รือกรณีดังกล่�ว เม่ือน�ยอำ�เภอป่�โมก(คนใหม่)            
ฟังคำ�อธิบ�ยของผู้อำ�นวยก�รส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร ที่ชื่อ วีนัส สีสุข ในฐ�นะอนุกรรมก�ร ก็ได้รับป�กว่� จะกลับไป
พิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครองใหม่ โดยอ�ศัยบทบัญญัติแห่งม�ตร� 38 วรรคสอง ... และในที่สุดก็มีผลสำ�เร็จ ซึ่งสำ�นัก
ทะเบียนกล�งได้มีหนังสือถึงน�ยอำ�เภอป่�โมก แล้วได้แจ้งเวียนเรื่องนี้ไปทั่วประเทศต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท 
0309.1/ว30 ลงวันที่  19 มิถุน�ยน 2547 แล้วไม่เคยต่ออ�ยุอีกเลย เพร�ะไม่ใช่แรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ แต่เป็น 
กลุ่มของส�มี/ภริย�ของฅนไทยที่ไม่ส�ม�รถมีชื่อในทะเบียนบ้�นได้ด้วยหล�ยๆ ส�เหตุ จึงจำ�ต้องไปขึ้นทะเบียนแรงง�น 
กลุ่มนี้ ก็ถือว่� ควรจะได้รับก�รแก้ไขให้ถูกต้อง เรื่องนี้ขอเล่�เบื้องหลังในส่วนที่เกี่ยวข้องว่� เมื่อวันที่ 29 กรกฎ�คม 2557 
ตัวแทนของคณะเครือข่�ยสถ�นะบุคคล 32 องค์กรเข้�พบอธิบดีกรมก�รปกครอง ในยุคที่ชื่อ “กฤษฎ� บุญร�ช” ท่�น
ส�ม�รถชมภ�พบรรย�ก�ศก�รเข�้พบไดท้�ง youtube เข�้ถงึไดท่ี้ http://youtube.com/watch?v=83wzW0xu0_4           
ซึ่งในวันน้ันอยู่ระหว่�งท่ี คสช.กับกรมก�รปกครองอยู่ระหว่�งก�รว�งระบบในก�รจัดบริก�รศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จ                                                                                   
(One Stop Service)ในก�รขึ้นทะเบียนแรงง�นต่�งด้�วทั่วประเทศ กลุ่มคณะที่เข้�พบได้เสนอให้แยกกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่
แรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติออกม�ให้ชัดเจน ซึ่งท่�นอธิบดีกฤษฎ� บุญร�ช ก็ได้มีหนังสือสั่งก�รอย่�งชัดเจน ท่�นลอง
ศึกษ�ดู ต�มนี้ครับ เรื่องนี้ก็ถือว่� ได้ป้องกันก�รขึ้นทะเบียนผิดหลงได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบ�งส่วนที่ไม่ส�ม�รถทำ�เรื่อง
ได้ท้ังหมด ค�ดว่� ยังคงมีคว�มตกหล่นอยู่บ้�ง เรื่องน้ีก็เป็นท่ีน่�ห่วงใยอย่�งยิ่ง เพร�ะก�รท่ีมีเอกส�รท่ีไม่ถูกต้องต�ม
คว�มจริง หรือไม่มีเอกส�รแสดงตัว อ�จจะเกิดผลกระทบหล�ยอย่�งหลังจ�กที่ทำ�คว�มเข้�ใจในก�รสำ�รวจบุคคลให้ถูกกลุ่ม
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 wถ�้ไปติดต่อกบัเจ�้หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบยีนแลว้ มีก�รรบัคำ�รอ้งและรวบรวมพย�นหลกัฐ�น สอบสวน
ป�กคำ�แล้ว เมื่อระยะเวล�ผ่�นไปน�นพอสมควร ยังไม่ได้รับก�รแจ้งผลก�รดำ�เนินก�ร จะทำ�อย่�งไรดี
 พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีมีม�ตร�สำ�คัญสรุปใจคว�มได้ ดังน้ี
 üม�ตร� 24 ก�รขออนุมัติจ�กหน่วยร�ชก�รเจ้�ของอำ�น�จ ให้พิจ�รณ�ให้เสร็จใน 15 วันนับแต่รับ ถ้�เกิน
โดยมีข้อกำ�หนดไว้ให้ประก�ศให้ทร�บ ถ้�ทำ�ไม่เสร็จในกำ�หนดเท่�กับประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 ü�ตร� 26 ให้สั่งก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษร
 üม�ตร� 38 ให้ตอบหนังสือสอบถ�มจ�กประช�ชนหรือส่วนร�ชก�รภ�ยใน 15 วัน
 üม�ตร� 41 เมื่อหน่วยร�ชก�รได้รับคำ�ร้องเรียนเสนอแนะ หรือคว�มเห็น ให้เป็นหน้�ที่นำ�ไปพิจ�รณ�ให้เสร็จ
แล้ว แจ้งผลให้ทร�บเห็นหรือยังครับว่� หน่วยร�ชก�รต่�งๆ นั้น ถูกกำ�หนดด้วยกฎเกณฑ์ต่�งๆม�กม�ย แต่ถ้�ประช�ชน
ไม่ทร�บว�่ ควรจะไดร้บับรกิ�รท่ีดอีย�่งไร หรอืไม่ส�ม�รถเข�้ถงึขอ้มูลส่วนน้ีได ้กจ็ะไดร้บับรกิ�รท่ีไม่เสมอภ�คเท่�เทียมกนั 
ห�กเคยยื่นเรื่องในกรณีต่�งๆ ไว้แล้ว เจ้�หน้�ที่มีระยะเวล�ที่ใช้อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดจะช้� หรือเร็ว
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหล�ยประก�ร แต่ถ้�ช้�เกินกว่� 90 วัน ศ�ลปกครองสูงสุดว�งหลักไว้ให้หน่วยง�นของรัฐทุกหน่วย 
ควรจะมีคำ�สั่งท�งปกครองออกม�ให้ทร�บ ห�กล่�ช้�เกินกว่�นี้ ส�ม�รถนำ�เรื่องไปฟ้องศ�ลปกครองให้ศ�ลพิจ�รณ�เรื่องที่
ล่�ช้�และสั่งก�รให้ดำ�เนินก�รให้เสร็จภ�ยในกำ�หนดเช่น ไม่เกิน 60 วัน หรือ ไม่เกิน 90 วันแล้วแต่กรณี ส่วนผลก�ร
พิจ�รณ�จะเป็นอย่�งไรนั้น ค่อยม�ว่�กันอีกครั้ง

	 wมีชือ่ ร�ยก�รบคุคลในทะเบยีนร�ษฎร(มีเลข 13 หลกั)แลว้ ไปเกีย่วกบักฎหม�ยคนเข�้เมืองอย�่งไร
ไม่ทร�บว่� ผู้ปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎร หรือง�นอื่นๆ ของสำ�นักทะเบียน รับทร�บ หรือมีองค์คว�มรู้ว่� ห�กมีบุคคล
ต่�งด�้ว ท่ีอ�จจะเข�้เมืองโดยไม่ชอบดว้ยกฎหม�ย ม�แสดงตัวต่อน�ยทะเบยีนและขอมีชือ่ ร�ยก�รบคุคลในระบบฐ�นขอ้มูล
ก�รทะเบียนร�ษฎร จะต้องแจ้งเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ เพื่อให้จับกุมตัวในฐ�นะบุคคลต่�งด้�วเข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย 
ห�กไม่แจ้งแล้วจะมีคว�มผิดข้อห�ละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่  ซึ่งในอดีตก็อ�จจะใช่  แต่ในปัจจุบันมียุทธศ�สตร์ก�รแก้ปัญห�
ในลักษณะนี้ ทั้งยังมีกฎหม�ยกำ�หนดหน้�ที่ให้น�ยทะเบียนต้องรับคำ�ร้องและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรให้ครบทุกกระบวนก�ร  จนกว่�บุคคลฅนนั้น จะได้รับอนุมัติจ�กน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต 
ให้มีชื่อ ร�ยก�รบุคคลในระบบฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร  มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก ไม่ว่�จะด้วยก�รแจ้ง
เกิดเกินกำ�หนด หรือเพิ่มชื่อก็ต�ม ถือว่� บุคคลฅนนั้น เป็นประช�กรที่ประเทศไทยได้ยอมรับก�รมีตัวตนเป็นบุคคลต�ม
หลักก�รแห่งกฎหม�ยระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิสิทธิมนุษยชนหล�ยฉบับท่ีประเทศไทยเข้�เป็นภ�คีและต้องปฏิบัติต�ม 
โดยมีม�ตร� 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 เป็นหลักประกันให้กับมนุษย์ทุกฅนที่อ�ศัย
อยู่ในดินแดนแห่งนี้ ให้ได้รับคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกันในฐ�นะเป็นมนุษย์
 สำ�หรับก�รท่ีบุคคลฅนน้ัน ท่ียังไม่มีเอกส�รแสดงคว�มเป็นผู้มีสัญช�ติไทย ซึ่งในท�งกฎหม�ยถือว่�เป็นบุคคล
ต่�งด้�ว  จะมีคว�มผิดว่�ด้วยกฎหม�ยคนเข้�เมือง นั้น หรือไม่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและนโยบ�ยของรัฐ ได้แก่
 1. บุคคลฅนนั้น ถ้�เป็นผู้ป่วยที่แสดงตัวและเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ล กระทรวงส�ธ�รณสุขเคยมีก�รสั่งก�รไว้
ว่� หน้�ที่หลักของสถ�นพย�บ�ลคือ ก�รรักษ�พย�บ�ลให้กับผู้ป่วยและก�รป้องก�รแพร่เชื้อโรค เมื่อมีบุคคลต่�งด้�วเข้�
ม�รักษ�พย�บ�ล ไม่ต้องแจ้งคว�มให้เจ้�หน้�ที่จับกุมดำ�เนินคดีข้อห�เข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ต้องรักษ�พย�บ�ล
ให้ห�ยเป็นปกติเท่�นั้น เรื่องอื่นอยู่นอกเหนือคว�มรับผิดชอบ จะไม่ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ผิดในข้อห�ละเว้น
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพร�ะต้องรักษ�พย�บ�ลต�มหลักแห่งมนุษยธรรม
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เร่ืองเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย “แนวท�งปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์คว�มรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

 2. นโยบ�ยของรัฐบ�ลของน�ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์  ชินวัตร ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภ�เมื่อวันที่ 23-24 สิงห�คม 
2554กำ�หนดเรื่องนี้ไว้ในข้อ 2.5 ถึงก�รที่จะดำ�เนินก�รที่รัฐจะต้องแก้ไขปัญห�กรณีบุคคลที่ยังไม่มีสถ�นะบุคคลที่ชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ม�ตร� 38 วรรคสอง และเติมด้วยถ้อยคำ�ที่น�ยจ�รุพงศ์  เรือง
สุวรรณ  รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย ให้นโยบ�ยไว้ในก�รให้นโยบ�ยระหว่�งก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รศึกษ�
และแก้ไขปัญห�ปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2555 (ส�ม�รถสืบค้นได้ที่ https://www.
youtube.cpm/watch?v=v0xAZ_HSD8s  โดยให้สำ�รวจฅนทุกฅนที่อ�ศัยอยู่ในประเทศ เมื่อทร�บจำ�นวนฅนและ
บ้�นที่อ�ศัยอยู่แล้ว หลังจ�กนั้น จะได้ช่วยกันพัฒน�สถ�นะของผู้ที่สำ�รวจได้ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย นโยบ�ยของรัฐและ
สิทธิที่พึงมีพึงได้ ที่จะนำ�ไปสู่ก�รทำ�หน้�ที่ที่พร้อมสมบูรณ์ มีศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์
 3. ก�รที่ผู้ที่เป็นเจ้�บ้�น หรือเจ้�ของย�นพ�หนะให้บุคคลที่ยังไม่มีสถ�นะบุคคลที่ชัดเจน มีที่พักพิง หรือโดยส�ร
ย�นพ�หนะ ต�มแต่สถ�นก�รณ์ โดยกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง ม�ตร� 64 บัญญัติไว้ ถึงคว�มผิดในกรณีที่นำ�บุคคล
ไปหลบซ่อนไม่ให้เจ้�หน้�ที่ตรวจค้น จึงจะมีคว�มผิดต�มกฎหม�ย แต่ถ้�อยู่อย่�งเปิดเผย ศ�ลฎีก�มีคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้องใน
ข้อห�ต�มคว�มผิดดังกล่�วไปเยอะแยะแล้ว จึงขอให้แยกกันให้ออก เมื่อเจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รตรวจค้นจับกุมผู้ต้องสงสัย ห�ก
บุคคลที่ต้องสงสัย และเจ้�ของบ้�น หรือเจ้�ของย�นพ�หนะ จะต้องต่อสู้ว่� มิได้นำ�บุคคลที่อ�จจะถูกระบุว่�เป็นผู้ต้องห�
ไปหลบซ่อน ก็จะพ้นจ�กคว�มผิดต�มม�ตร� 64 ซึ่งเป็นบทหนักต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง
 4. ส่วนกรณีที่เจ้�ของกิจก�ร ให้บุคคลที่ยังไม่มีสถ�นะบุคคลที่ชัดเจน ทำ�ง�น หรือประกอบอ�ชีพต�มที่กฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�วมีข้อบัญญัติห้�มไว้ คว�มผิดดังกล่�ว ก็ต้องนำ�สืบและแก้ข้อกล่�วห�ของหน่วยง�นที่รักษ�
กฎหม�ยให้ได้ อย่�นำ�คว�มผิด 2-3 ข้อห�ม�ปะปนกัน ก�รกล่�วห�ต้องแยกกัน ก�รรับส�รภ�พ ก็ให้ระบุในคำ�รับ
ส�รภ�พเป็นเรื่องๆ ไป
 กรณีก�รถูกจับกุมก็มีข้อสังเกตและข้อแนะนำ� ดังนี้
 1. ผู้ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ได้แสดงตัว พร้อมแจ้งช่ือ ตำ�แหน่งและหน่วยง�นในก�รปฏิบัติก�รให้ทร�บหรือไม่
 2. มีก�รแจ้งสิทธิของผู้ต้องห�ให้ทร�บต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ม�ตร� 83 ซึ่งผู้ถูกจับกุมมี
สิทธติ�มกระบวนก�รยติุธรรมท่ีรฐัธรรมนูญแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทยใหก้�รรบัรองบคุคลทุกฅน ห�กเจ�้หน้�ท่ีไม่แจง้สิทธขิอง
ผู้ต้องห�ก็อ�จจะถูกกล่�วห�กลับจ�กผู้ต้องห�ว่� ละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ โดยจะต้องมีพย�นหลักฐ�นชัดเจนว่� เจ้�หน้�ที่ไม่
ปฏิบัติก�รต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้
 3. ก�รลงชื่อบันทึกจับกุม ผู้ต้องห�มีสิทธิที่จะไม่ลงชื่อรับทร�บข้อกล่�วห�ได้ เจ้�หน้�ที่จะบันทึกไว้ และขอย้ำ�ว่� 
ผู้ต้องห�จะต้องไม่ถูกบังคับให้ลงชื่อในบันทึกจับกุม และบันทึกจับกุมต้องกระทำ�ทันที หลังจ�กจับกุม พร้อมระบุสถ�นที่ 
วัน เวล�และของกล�ง ก่อนที่จะส่งให้พนักง�นสอบสวน จะไปจัดทำ�ในภ�ยหลังไม่ได้
 4. เมื่อพนักง�นสอบสวนทำ�ก�รสอบสวนผู้ต้องห� สิทธิประก�รแรกคือ ต้องได้รับแจ้งสิทธิในฐ�นะ ผู้ต้องห� 
หล�ยประก�ร และก�รสอบสวนต้องมีบุคคลท่ีไว้ว�งใจ หรือทน�ยคว�มม�ร่วมรับฟังระหว่�งก�รสอบสวน  แต่ข้อบกพร่องท่ีพบ 
คือ ผู้ต้องห�ไม่ได้รับสิทธิต่�งๆ จ�กผู้จับกุม ซึ่งเป็นเรื่องของก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญ

สิทธิของผู้ต้องห�ต�มหลักส�กลและประมวลกฎหม�ยวิธิพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� 83
 เจ้�หน้�ท่ีผู้มีอำ�น�จจับกุมจะต้องแสดงตัว ระบุสังกัด แจ้งถึงก�รกระทำ�คว�มผิด ท้ังท่ีมีหม�ยจับ/เป็นคว�มผิดซ่ึง
หน้� และแจ้งสิทธิของผู้ต้องห�ต�มม�ตร� 83 พร้อมทั้งจัดทำ�บันทึกจับกุม ซึ่งผู้ต้องห�มีสิทธิที่จะไม่ลงล�ยมือชื่อใน
บันทึกจับกุมนั้น โดยผู้จับกุมจะบันทึกไว้ว่� ผู้ต้องห�ไม่ยินยอมลงล�ยมือชื่อ นอกจ�กนี้ ยังมีสิทธิแจ้งญ�ติว่�ถูกจับกุม 
แล้วผู้จับกุมต้องนำ�ตัวผู้ต้องห�ส่งพนักง�นสอบสวนที่มีอำ�น�จในท้องที่ใกล้ที่สุด พร้อมพย�นหลักฐ�นในก�รทำ�ผิด
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เร่ืองเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย “แนวทางปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์ความรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

 wมีชื่อ มีเลข 13 หลักแล้ว จะมีบัตรประจำ�ตัวแบบไหน
   บัตรประจำ�ตัวที่กระทรวงมห�ดไทยออกให้สำ�หรับบุคคลที่ยังไม่มีสัญช�ติไทย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
   1. บัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทย สำ�หรับบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ขึ้นต้นด้วยเลข 6 เลข 7 และ
เลข 8 ไม่จำ�กัดกลุ่ม มีลักษณะเป็นบัตรพล�สติกคล้�ยบัตรATM มีสีชมพูทั้งสองด้�น
   2. บัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน สำ�หรับบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ขึ้นต้นด้วยเลข 0 กลุ่ม 
89 มีลักษณะเป็นบัตรพล�สติกคล้�ยบัตรATM มีสีข�วด้�นที่มีรูปถ่�ย ส่วนอีกด้�นสีชมพู
   สำ�หรับผู้ที่ได้รับก�รเพิ่มชื่อต�มม�ตร� 38 วรรคสอง ที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ขึ้นต้นด้วยเลข 0 กลุ่ม 
00 ขณะนี้ยังไม่มีคำ�สั่งจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย ให้ทำ�บัตรสำ�หรับบุคคลกลุ่มนี้ เรื่องนี้ต้องติดต�มคว�ม
เปลี่ยนแปลง ว่�จะมีคำ�สั่งให้ทำ�บัตรสำ�หรับบุคคลกลุ่มนี้ต่อไป
	 wเด็กที่เกิดและม�อ�ศัยอยู่ในชุมชน จะช่วยกันดูแลในเรื่องร�ษฎรอย่�งไรบ้�ง
 เพื่อป้องกันมิให้มีกรมีกรณีบุคคลตกหล่นจ�กทะเบียน เมื่อมีเด็กเกิดในชุมชน...ควรจะช่วยกันสอดส่องว่� ได้มีก�ร
แจ้งเกิดเด็กต่อน�ยทะเบียนท้องที่ ๆ เด็กเกิดม�แล้วหรือยัง โดยเฉพ�ะเมื่อมีผู้ที่เข้�ม�อยู่อ�ศัยในชุมชนแล้วพบว่� มีเด็กม�
ด้วย ในฐ�นะประธ�นชุมชน ควรประช�สัมพันธ์แจ้งให้เจ้�บ้�น เจ้�ของบ้�นเช่� ช่วยตรวจสอบและให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง
เด็ก เพื่อจะได้ทร�บถึงกฎหม�ยใหม่ที่รับแจ้งเกิดเด็กทุกฅนไม่ว่�เด็กฅนนั้น ผู้ให้กำ�เนิดจะมีเอกส�รแสดงตัว หรือไม่มี ยิ่ง
ถ้�ไม่มีทั้งพ่อ แม่ และเด็ก ชุมชนจะได้ช่วยกันเอ๊กซเรย์ แล้วจะนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�เอกส�รท�งก�รทะเบียนร�ษฎรให้รัฐได้มี
ก�รบันทึกไว้ จะได้มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน มีเอกส�รแสดงตัวไว้เพื่อก�รตรวจสอบและใช้รับสิทธิ ส่วนสิทธิที่ควรจะได้รับ
เพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสถ�นะบุคคลของแต่ละฅน แต่ในชั้นนี้ ห�กพบเด็กที่ยังไม่ได้แจ้งก�รเกิด ขอให้แนะนำ�และอ�จจะ
นำ�ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ พ่อ แม่ และตัวเด็กไปติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ หรือ ท้องถิ่น หรือสำ�นัก
ทะเบียนที่เด็กเกิด แต่ถ้�ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้กฎหม�ยยังเปิดโอก�สให้แจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดต่�งท้องที่ได้อีก แต่ต้องมี
เงื่อนไขบ�งประก�รที่ต้องไปศึกษ�เพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อย
 ฝ�กไว้ให้คิดและนำ�ไปใช้ง่�ยๆ ในเรื่องนี้ คือ
 üเกิดที่ไหน  ใน/นอกบ้�น  ใน/นอกไทย 
 üเกิด...ช่วงไหน ใช้กฎหม�ยสัญช�ติช่วงนั้น
 üเกิดที่ไหน แจ้งเกิดที่นั่น
 üไม่ว่�เด็กจะเป็นบุตรของบุคคลใด พ่อ แม่จะมีสัญช�ติ หรือ ไม่มีเอกส�รใดๆ แสดงตัว ก็ส�ม�รถแจ้งก�รเกิดได้ทุกฅน
 üเมื่อแจ้งก�รเกิดแล้ว เด็กจะได้รับสูติบัตรทุกฅน แล้วแต่ประเภทของสถ�นะจ�กก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศของผู้ให้
กำ�เนิด หรือ แม้ว่�จะไม่ส�ม�รถระบุว่� ใครเป็นพ่อ แม่ได้ ห�กพบว่� เพ่ิงเกิดและอยู่ในประเทศไทย ก็ให้สันนิษฐ�นในท�ง
เป็นคุณแก่เด็กไว้ก่อนว่� เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มหลักดินแดน เพร�ะเด็กไม่ส�ม�รถบอกอะไรเก่ียวกับตัวเด็กได้เลย
 üไม่ได้แจ้งเกิดแล้วจะทำ�อย่�งไร
 แล้วถ้�นำ�เสนอข้อมูลทั้งหมดแล้ว ห�กน�ยทะเบียนใช้วิธีก�รอื่นแล้วไม่ได้ผล ไม่อ�จเชื่อได้ว่� เด็กกับผู้ปกครอง 
พ่อ แม่เป็นผู้ให้กำ�เนิด หรือเป็นญ�ติกันจริงหรือไม่  ขณะนี้ มีประก�ศของคณะกรรมก�รบริห�รกองทุนคุ้มครองเด็ก
จัดสรรเงินเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจห�ส�รพันธุกรรม ที่เรียกกันว่� ตรวจ DNA ของเด็กที่อ�ยุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์กับ
ครอบครัว  ดังประก�ศคณะกรรมก�รบริห�รกองทุนคุ้มครองเด็ก ดังนี้



50

เร่ืองเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย “แนวท�งปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์คว�มรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก(ฉบับที่ ๒) 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินและรายการท่ีให้การสนับสนุนจากกองทุน

คุ้มครองเด็ก 
อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน 

การพิจารณาอนุมัติการจ่าย และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ .ศ.๒๕๔๘ ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เร่ือง  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก(ฉบับที่ ๒)” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๘) ของข้อ ๔ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
คุ้มครองเด็ก เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ลงวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

“(๘) ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม(Deoxyribonucleic Acid : DNA) เพ่ือสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับสถานะบุคคลของเด็กซึ่งได้ใช้วิธีการอ่ืนแล้วไม่ได้ผล โดยให้ใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดโดยโรงพยาบาลของรัฐ 

ทั้งนี้  วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดวงเงินและรายการ
ค่าใช้จ่าย หากไม่มีวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่ประกาศไว้ ให้เป็นไปตามอัตราและรายการตามระเบียบ หรือ
ประกาศของทางราชการ หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายก าหนดไว้ไม่สามารถใช้ด าเนินงานได้อย่าง
เพียงพอกับความจ าเป็น หรือกรณีไม่มีอัตราวงเงินและรายการก าหนดไว้ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาเป็นกรณีไป” 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(นางศิริรัตน์  อายุวัฒน์) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 
 

 กระบวนการยื่นค  าร้อง ใช้กับค ู่ตรวจที่เป็นเด็ก(อายุไม่เกิน ๑๘ ปี)เท่านั้น ให้น าผลการพิจารณาของนายทะเบียน 
ยื่น ๑.) ในต่างจังหวัดยื่นต่อ พม.จ. ที่ ศาลากลางจังหวัด ๒.) ในกรุงเทพฯ ยื่นต่อ ผอ.ส านักพัฒนาสังคม กทม. ซึ่ง
ทั้งสองส่วนจะมีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว จะส่งไปตรวจ DNA 
โดยไม่ต้องเสียค ่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจ ณ สถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการตรวจDNA 
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โดยนำ�คำ�ส่ังของน�ยทะเบยีนไปขอรบัก�รพจิ�รณ�จ�กคณะอนุกรรมก�รบรหิ�รกองทุนคุ้มครองเดก็ระดบัจงัหวดั ท่ีสำ�นักง�น
พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่อ�ศัยอยู่ทุกจังหวัด  สำ�หรับผู้ขอเพิ่มชื่อในกรุงเทพฯ ให้ติดต่อกับสำ�นัก
พัฒน�สังคม กรุงเทพมห�นคร เลขที่ 4095/25-26 อ�ค�ร 3 โรงเรียนฝึกอ�ชีพกรุงเทพมห�นคร(ดินแดง2) เข้�ท�ง
ซอยประช�สงเคร�ะห์ 17 ถนนประช�สงเคร�ะห์ (ใกล้ สน.ดินแดง / โรงบำ�บัดน้ำ�เสีย กทม.) แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรงุเทพฯ 10400(ต�มแผนท่ีด�้นล�่ง) โทรศพัท์ 0-2248-6079 หรอื 6109หรอื 6137 โดยศกึษ�คำ�อธบิ�ยประกอบ
ก�รเบกิจ�่ยในก�รตรวจ DNA(ดเีอน็เอ) กองทุนคุ้มครองเดก็แหง่ช�ติไดจ้�กเวบ็ไซต์ http://www.bangkok.go.th/social/ 
คลิกที่เมนู “ก�รให้บริก�ร”  ส่วนผู้ที่อยู่ต่�งจังหวัดติดต่อที่สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ทุก
จังหวัด  ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�จัดสรรเงินจ�กกองทุนคุ้มครองเด็กเช่นเดียวกัน โดยพิจ�รณ�คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิต�มเงื่อนไขของคณะกรรมก�รบริห�รกองทุนฯ ที่จะได้รับเงินไปใช้เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจห�คว�มสัมพันธ์จ�กส�ร
พันธุกรรมล�ยพิมพ์ DNA ระหว่�งบุตรกับบิด� ม�รด� หรือกับญ�ติที่มีสัญช�ติไทย จ�กสถ�นพย�บ�ลของรัฐ และค่�ใช้
จ�่ยในก�รเดนิท�งสำ�หรบัคู่ตรวจท่ีมีเดก็อ�ยไุม่เกนิ 18 ปบีรบิรูณ์เปน็ฐ�นในก�รขอรบัก�รสนับสนุนขอรบัเงินตรวจ DNA

 
 เม่ือไดผ้ลจ�กก�รตรวจ DNA ม�แลว้ กจ็ะทำ�ใหก้�รพสูิจน์คว�มสัมพนัธข์องบดิ� ม�รด� และญ�ติ โดยน�ยทะเบยีน
ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ (ม�ตร� 7 วรรคสอง แก้ไขฉบับท่ี 4 พ.ศ.2551 ประกอบกฎกระทรวง วันท่ี 20 ตุล�คม 2553 
ประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 177 ตอนท่ี 66 ก วันท่ี 3 พฤศจิก�ยน 2553 และประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เม่ือวันท่ี 9 
มีน�คม 2554 ต�มหนังสือกรมก�รปกครอง ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0309.1/ว 6313 ลงวันท่ี 15 มีน�คม 2554) ที่ประก�ศไว้
สรุปคว�มได้ว่� ห�กมีผลก�รตรวจDNAแล้ว “ไม่ต้องสอบพย�นบุคคล”อีก   พร้อมทั้งมีก�รสั่งก�รที่ชัดเจนว่� เมื่อได้ผล
ตรวจ DNA แล้ว ห�กปร�กฏผลจ�กก�รตรวจชัดเจนว่�มีคว�มสัมพันธ์ กับ พ่อ แม่ ลุง ป้� น่� อ� ปู่ ย่� ต� ย�ย พี่ 
น้อง จริง ให้เร่งพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รให้เสร็จภ�ยใน 3 วัน นับจ�กได้รับผลก�รตรวจ ดังหนังสือกรมก�รปกครองฉบับนี้
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 wเม่ือน�ยอำ�เภอ/ผูอ้ำ�นวยก�รเขต และน�ยทะเบยีน ออกคำ�ส่ังท�งปกครอง ไม่อนุมัติใหมี้ชือ่ ร�ยก�ร
บุคคลในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร ใครจะต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง
 เม่ือผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย “ออกคำ�ส่ังท�งปกครองไม่อนุมัติให้มีช่ือ ร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร” 
ใครจะต้องทำ�อะไรบ้�ง  กรณีนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ในฐ�นะคู่กรณี ทั้งฝ่�ยผู้ยื่นคำ�ร้องและฝ่�ยผู้ใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ย 
ซึ่งจะขอแยกเป็น 2 ส่วนมีหน้�ที่ต่อกัน ดังนี้
 üฝ่�ยผู้ใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ย 
 wในฐ�นะน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต
 เม่ือน�ยอำ�เภอ/ผูอ้ำ�นวยก�รเขต ออกคำ�ส่ังท�งปกครอง ไม่อนุมัติใหมี้ชือ่ ร�ยก�รบคุคลในฐ�นขอ้มูลก�รทะเบยีน
ร�ษฎร โดยต้องระบุม�ตร� ระบุชื่อกฎหม�ย ฉบับปีที่ใช้บังคับ มีคว�มเห็น มีเหตุผลใดสนับสนุน ประกอบก�รพิจ�รณ�
ตัดสินใจ พร้อมท้ังแจ้งให้น�ยทะเบียน หรือผู้ช่วยน�ยทะเบียน และผู้ปฏิบัติง�นได้รับทร�บคำ�ส่ังม�จ�กน�ยอำ�เภอ/ผู้
อำ�นวยก�รเขต
	 wในฐ�นะน�ยทะเบียน
 เมื่อน�ยทะเบียน หรือผู้ช่วยน�ยทะเบียน และผู้ปฏิบัติง�นได้รับทร�บคำ�สั่งม�จ�กน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต
แล้ว หน้�ที่ของผู้ช่วยน�ยทะเบียน และผู้ปฏิบัติง�นจะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำ�ร้องทร�บผลก�รพิจ�รณ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร 
โดยต้องแจ้งให้ทร�บถึงข้อกฎหม�ย ข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครอง พร้อมด้วย
สิทธกิ�รอทุธรณ์โต้แยง้ท�งคำ�ส่ังท�งปกครอง(ต�มท่ีมีกำ�หนดในพระร�ชบญัญัติวธิปีฏิบติัร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.2539 
ม�ตร� 37 และประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เรื่อง คำ�สั่งท�งปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำ�สั่งหรือในเอกส�รแนบ
ท้�ยคำ�สั่ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎ�คม 2543) ที่ต้องทำ�เป็นหนังสือและระบุระยะเวล�ก�รโต้แย้งภ�ยใน 15 วันนับจ�กวันที่
ไดท้ร�บคำ�ส่ังท�งปกครอง โดยแจง้ใหส่้งคำ�อทุธรณ์โต้แยง้ท�งคำ�ส่ังท�งปกครองไปยงัน�ยอำ�เภอ/ผูอ้ำ�นวยก�รเขตโดยตรง 
ห�กมิได้ปฏิบัติต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้อย่�งครบถ้วน ก็อ�จจะเข้�ข่�ยก�รละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ ต�มประมวลกฎหม�ย
อ�ญ� ม�ตร� 157 ได้
 ก�รส่งผลก�รพิจ�รณ�หลังจ�กก�รยื่นคำ�ร้องไปให้ผู้ยื่นคำ�ร้องทร�บผลก�รพิจ�รณ� จะต้องให้ถึงมือผู้ยื่นคำ�ร้อง 
ไม่ว่�จะดัวยวิธีก�รใด ซึ่งต้องเป็นวิธีก�รที่มีประสิทธิภ�พ เช่น ก�รส่งหนังสือท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือ
ก�รโทรศพัท์แจง้ใหผู้ย้ืน่คำ�รอ้งทร�บว�่มีผลก�รพจิ�รณ�ออกม�แลว้ ส่วนผลจะเปน็อย�่งไรขอใหผู้ย้ืน่คำ�รอ้งติดต่อขอทร�บ
ผลอย่�งเป็นท�งก�รด้วยตนเอง โดยผู้ยื่นคำ�ร้องจะได้มีโอก�สได้รับผลด้วยตนเอง ซึ่งมีข้อสังเกตที่สำ�คัญ เพร�ะเจ้�หน้�ที่
ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ ได้ฝ�กหนังสือกับบุคคลอื่นที่ค�ดว่� จะถึงมือผู้รับ แต่เมื่อเวล�ผ่�นไป ผู้นำ�ส่งหนังสือกลับไม่ได้นำ�ส่งให้
ถึงมือผู้รอผลก�รพิจ�รณ� กรณีนี้ ผู้รอผลก�รพิจ�รณ� เมื่อเวล�ผ่�นไปเกินกว่� 15 วันแล้ว ผู้ยื่นคำ�ร้องก็ยังอ้�งว่� เพิ่ง
ได้รับทร�บหนังสือผลก�รพิจ�รณ� ซึ่งต้องมีพย�นคนสำ�คัญ คือ ผู้นำ�ส่งหนังสือ และพย�นคนอื่นๆ ที่อยู่ในเหตุก�รณ์ 
ที่จะใช้อ้�งถึงวัน เวล�ที่ได้รับทร�บผลก�รพิจ�รณ�
  wในฐ�นะคู่กรณี(น�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต)
  เม่ือน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขตได้รับคำ�อุทธรณ์โต้แย้งท�งคำ�ส่ังท�งปกครองของผู้ยื่นคำ�ร้องแล้ว ในพระร�ช
บัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.2539 ม�ตร� 44  กำ�หนดไว้ว่�  จะต้องนำ�คำ�อุทธรณโต้แย้งท�งคำ�สั่งท�ง
ปกครองม�พจิ�รณ�อกีครัง้โดยมิชกัช�้ โดยมีเวล�ไม่เกนิ 30 วนั ห�กไม่เหน็ดว้ยกบัคำ�อทุธรณ์โต้แยง้ท�งคำ�ส่ังท�งปกครอง 
ไม่ว่�จะเป็นทั้งหมด หรือบ�งส่วน ในกรณีที่เห็นด้วยบ�งส่วนก็ให้มีคำ�สั่งท�งปกครองเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งท�งปกครองเดิม 
ในกรณีท่ีไม่เห็นด้วยท้ังหมดให้รีบส่งคำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�ส่ังท�งปกครอง และคว�มเห็นไปยังผู้บังคับบัญช�สูงขึ้นไปหน่ึง
ชั้นในฐ�นะผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ ในที่นี้ถ้�ผู้ออกคำ�สั่งเป็นน�ยอำ�เภอ ผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ คือ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด และถ้�ผู้
ออกคำ�สั่งเป็นผู้อำ�นวยก�รเขต ผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ คือ ปลัดกรุงเทพมห�นคร
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	 üฝ่�ยผู้ยื่นคำ�ร้องที่ต้องก�รอุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครอง 
 เมื่อผู้ยื่นคำ�ร้องทร�บผลก�รพิจ�รณ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยต้องทร�บถึงข้อกฎหม�ย ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สนับสนุนท่ีใชใ้นก�รพจิ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครอง พรอ้มดว้ยสิทธกิ�รอทุธรณ์โต้แยง้ท�งคำ�ส่ังท�งปกครองท่ีต้องทำ�เปน็
หนังสือและระบรุะยะเวล�ก�รโต้แยง้ภ�ยใน 15 วนันับจ�กวนัท่ีไดท้ร�บคำ�ส่ังท�งปกครอง สำ�หรบัหลกัก�ร วธิกี�รและก�ร
ดำ�เนินก�ร จัดทำ�คำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครอง ขึน้อยู่กับหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�คำ�รอ้งและคำ�สั่งท�งปกครอง ที่
มีหล�กหล�ยลักษณะที่ต้องอ�ศัยทักษะ องค์คว�มรู้ท�งกฎหม�ยปกครอง มิใช่ผู้ที่ศึกษ�สำ�เร็จระดับปริญญ�ท�งกฎหม�ย
ทุกฅนจะดำ�เนินก�รได้ จึงขอให้ผู้ยื่นคำ�ร้องที่ทร�บผลก�รพิจ�รณ�หรือทร�บคำ�สั่งท�งปกครองแล้ว อย่�นิ่งนอนใจ ควร
แจ้งให้ผู้ปฏิบัติง�นที่รับอ�ส�ในก�รจัดทำ�คำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งฯ ได้ทร�บทันที เพร�ะจะต้องรวบรวมข้อมูลต่�งๆ ที่จะ
ใช้ในก�รจัดทำ�คำ�อุทธรณ์ โดยใช้เวล�พอสมควร จะหมดสิทธิยื่นอุทธรณ์จะทำ�ให้เสียโอก�สไปเยอะ ซึ่งอย่�งน้อย จะต้อง
ส่งถึงผู้ออกคำ�สั่งท�งปกครองภ�ยในเวล�ไม่เกิน 10 วันนับจ�กวันที่ทร�บผลคำ�สั่งที่มีก�รบันทึกไว้อย่�งเป็นท�งก�ร และ
ผู้เรียบเรียงไม่ต้องก�รให้ล่วงเลยไปจนใกล้วันครบกำ�หนด 15 วัน
 องค์กรที่ช่วยในก�รจัดทำ�คำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครอง ดำ�เนินก�รให้โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย ได้แก่
  1. มูลนิธิเครือข่�ยสถ�นะบุคคล (สคบ.) เลขที่ 9/18 หมู่บ้�นโรสวิลล์ ถนนต้นข�ม 2 ตำ�บลท่�ศ�ล�
             อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรส�ร 0-5324-5960 ท่ีมีองค์กรเครือข่�ย
  ร่วมให้บริก�ร ดังน้ี

 
 2. คณะอนุกรรมก�รสิทธิมนุษยชน ด้�นชนช�ติ ผู้ไร้สัญช�ติ แรงง�นข้�มช�ติ และผู้พลัดถิ่น 
สภ�ทน�ยคว�ม  โดยติดต่อผ่�นอีเมลล์ : karencenter@yahoo.com
 3. ศูนย์ก�รให้คำ�ปรึกษ� ก�รฝึกอบรมก�รกำ�หนดสถ�นะและสิทธิของบุคคล(ศปฝส.) ส่งข้อมูลไปขอคว�มช่วย
เหลือโดยติดต่อผ่�นอีเมล์ : humanstatus@gmail.com หรือ Facebook : Stateless Child หรือ  ตู้ ปณ.65 
ปณฝ.ศูนย์ร�ชก�ร กรุงเทพฯ 10215 และส่งข้อคว�มสั้น(sms) ไปที่ 0819316123 หรือ ID Line 0819316123

มูลนิธิกระจกเง�
106 หมู่ที่ 1 บ้�นห้วยขม ตำ�บลแม่ย�ว อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย 57000
โทร.0-5373-7412 ต่อ 25 เวล�ทำ�ก�รวันจันทร์-ศุกร์ เวล� 09.00-17.00 น.

องค์กรสิทธิชุมชน จังหวัดพะเย�
133 ซอย 2  หมู่ที่ 2 ตำ�บลฝ�ยกว�ง  อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัดพะเย� 56110
โทร.0-5445-2501  เวล�ทำ�ก�รวันจันทร์-ศุกร์ เวล� 09.00-17.00 น.

มูลนิธิพัฒน�ชุมชนและเขตภูเข�(พชภ.)
129/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย 57000
โทร.0-5375-8658เวล�ทำ�ก�รวันจันทร์-ศุกร์ เวล� 09.00-17.00 น.

บ้�นแสงใหม่
258 หมู่ที่ 5 ถนนวัดใหม่หน้�ค่�ย ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดเชียงร�ย 57000 
โทร.0-5371-7098 เวล�ทำ�ก�รวันจันทร์-ศุกร์ เวล� 09.00-17.00 น.

ภ�คีต่อต้�นก�รค้�เด็กและหญิงประเทศไทย
25/6 ถนนต้นข�ม 2 ตำ�บลท่�ศ�ล� อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร.0-5324-8689 เวล�ทำ�ก�รวันจันทร์-ศุกร์ เวล� 09.00-17.00 น.

ศูนย์พัฒน�เครือข่�ยเด็กและชุมชน(DCCN) 
7 หมู่ที่ 2 บ้�นแม่คะตวน ตำ�บลสบเมย อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร.0-5361-8067 เวล�ทำ�ก�รวันจันทร์-ศุกร์ เวล� 09.00-17.00 น.

องค์กรยุติธรรมน�น�ช�ติ(IJM) ตู้ ปณ.112 จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

  1. มูลนิธิเครือข่�ยสถ�นะบุคคล (สคบ.) เลขที่ 9/18 หมู่บ้�นโรสวิลล์ ถนนต้นข�ม 2 ตำ�บลท่�ศ�ล�

  ร่วมให้บริก�ร ดังน้ี
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 เม่ือได้คำ�อุทธรณ์โต้แย้งท�งคำ�ส่ังท�งปกครองท่ีสมบูรณ์แล้ว แนะนำ�ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ลงน�มในเอกส�รทุกหน้� 
พร้อมทั้งจัดทำ�สำ�เน�เก็บไว้อย่�งน้อย 3 ชุด นอกจ�กที่จะจัดส่งไปยังน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขตโดยตรงก่อนครบกำ�หนด 
15 วันแล้ว ผู้ยื่นอุทธรณ์ยังส�ม�รถส่งสำ�เน�เรื่องไปยังผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ คือ ถ้�เป็นน�ยอำ�เภอ ผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ คือ 
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ถ้�เป็นผู้อำ�นวยก�รเขต ผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ คือ ปลัดกรุงเทพมห�นคร ก�รส่งคำ�อุทธรณ์ฯ ห�กยัง
อยู่ในเวล�ก่อนครบกำ�หนด 15 วัน อ�จส่งไปท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่วนจะส่งแบบธรรมด� หรือด่วนพิเศษ
(EMS) ก็ขึ้นอยู่กับคว�มสะดวก แต่ที่สำ�คัญคือ ก�รส่งไปท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพร�ะเจ้�หน้�ที่ไปรษณีย์จะ
นำ�คำ�อุทธรณ์ไปส่งพร้อมใบตอบรับที่ผู้รับจะต้องลงชื่อรับเอกส�รแล้วนำ�ใบตอบรับส่งกลับม�คืนผู้ยื่นคำ�อุทธรณ์ ที่ต้อง
เก็บไว้เป็นหลักฐ�นสำ�คัญ

 หลังจ�กที่ผู้รับคำ�อุทธรณ์โต้แย้งท�งคำ�สั่งท�งปกครองม�พิจ�รณ�โดยมิชักช้� มีเวล�ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งผู้รับคำ�
อุทธรณ์ฯ อ�จจะไม่เห็นด้วยทั้งหมด ต้องรีบส่งคำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองไปยังผู้บังคับบัญช�สูงขึ้นไปหนึ่งชั้นใน
ฐ�นะผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ ซึ่งผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์มีเวล�พิจ�รณ�ในชั้นแรกไม่เกิน 30 วัน ห�กพิเคร�ะห์แล้วว่� จะพิจ�รณ�
ไม่ทัน ก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทร�บก่อนครบ 30 วัน และกฎหม�ยบัญญัติให้ขย�ยเวล�พิจ�รณ�ออกไปโดย
อัตโนมัติอีก 30 วัน และเมื่อพ้นแล้วไม่มีคว�มเห็นใดๆ จ�กผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์ถือว่� ผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์หมดอำ�น�จ ผู้
ยื่นอุทธรณส์�ม�รถฟอ้งเป็นคดีต่อศ�ลปกครองชั้นต้นได้ทันที ส่วนเรื่องก�รฟ้องคดีแม้ว่�จะไม่ต้องมีทน�ยคว�ม ไมต่้องวน
เวยีนไปศ�ล ไม่มีค่�ใชจ้�่ยในก�รฟอ้งคดกีต็�ม แต่กเ็ชน่เดยีวกนัเปน็เรือ่งท่ีต้องอ�ศยัผูมี้ทักษะในก�รเตรยีมพย�นหลกัฐ�น
และส�ม�รถใช้องค์กรเครือข่�ยของSCPP หรือองค์กรอื่น ๆ ที่ดำ�เนินก�รให้ โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย

 จ�กท่ีเล�่ใหศ้กึษ�ม�ท้ังหมดน้ี ลว้นเปน็เรือ่งสำ�คัญท่ีต้องใส่ใจในร�ยละเอยีด โดยเจตน�รมณ์ของก�รออกกฎหม�ย 
เพื่อก�รคุ้มครองบุคคลทุกฅนให้ได้มีโอก�สเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป คิดว่� เรื่องที่เล่�ม�ทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อก�ร
ที่จะทำ�ให้กระบวนก�ร “เอ๊กซเรย์ทุกชุมชน ช่วยกันห�ฅนที่ไม่มีเลข 13 หลัก ” เพื่อให้ทุกฅนมีเลข 13 หลักจะดำ�เนินก�ร
ไปได้ด้วยคว�มเรียบร้อย ส่วนก�รกำ�หนดสถ�นะและสิทธิที่พึงจะได้รับของแต่ละฅน แต่ละกลุ่มต้องมีก�รศึกษ� ต้องก�ร
นำ�เสนอต่อผู้บริห�รของประเทศ พิจ�รณ�ออกม�เป็นนโยบ�ย ก็คงต้องติดต�มกันต่อไป

 คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ (FAQ)

     w ถ้�ไปติดต่อขอเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรกับเจ้�หน้�ที่ของสำ�นัก
ทะเบียนแล้ว เจ้�หน้�ที่ไม่รับคำ�ร้อง ไม่ให้คำ�ปรึกษ�/แนะนำ� จะทำ�อย่�งไรดี
  โดยปกติเจ้�หน้�ที่จะรับคำ�ร้อง 2 แบบ ต�มที่อธิบ�ยไปก่อนหน้�นี้ ห�กเจ้�หน้�ที่ไม่รับคำ�ร้อง และมี
ท่�ทีจะปฎิเสธก�รรับคำ�ร้อง ปัจจุบันเครื่องโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ที่ร�ค�ไม่แพงม�กเท่�ใด ส�ม�รถบันทึกเสียงจ�กก�ร
สนทน� หรือบันทึกภ�พ และภ�พเคลื่อนไหว ที่เร�เรียกว่� ถ่�ยคลิบวิดีโอ นั่นแหละ ส�ม�รถนำ�เอ�เครื่องมือที่ทันสมัย
เหล่�นี้ม�เก็บข้อมูล ไม่ว่�จะเป็นบันทึกเสียงจ�กก�รสนทน� หรือบันทึกภ�พเคลื่อนไหว ซึ่งมีทั้งภ�พและเสียงในระหว่�ง
ก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ไว้เป็นหลักฐ�น นำ�ไปใช้ใน 2-3 กรณีคือ
  1. แจ้งคว�มต่อเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ ซึ่งมีทั้งแจ้งเป็นหลักฐ�น และแจ้งเป็นคดีอ�ญ� เพื่อเอ�ผิดกับเจ้�หน้�ที่ผู้
ปฏิเสธไม่รับคำ�ร้อง รวมถึงผู้ที่สนับสนุนไม่ให้รับคำ�ร้องด้วย
  2. นำ�ไปเป็นพย�นหลักฐ�นในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง เพร�ะศ�ลปกครองจะได้นำ�หลักฐ�นนี้เป็น
ฐ�นในก�รออกคำ�สั่งให้สำ�นักทะเบียนรับคำ�ร้อง ซึ่งสำ�นักทะเบียนไม่อ�จปฏิเสธคำ�สั่งของศ�ลได้อยู่แล้ว
  3. นำ�ไปร้องเรียนต่อองค์กรต�มรัฐธรรมนูญท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จของหน่วยง�นรัฐ 
ได้แก่ ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน (โทร.1676) คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (โทร.1377) รวมถึงร้องเรียนต่อรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย หรืออธิบดีกรมก�รปกครองในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง หรือผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดในฐ�นะ
น�ยทะเบียนจังหวัดได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่� คำ�แนะนำ�จะไม่ร้องเรียนไปยังหน่วยง�นที่เป็นหน่วยรับคำ�ร้อง เพร�ะไม่มั่นใจ
ว่�ก�รร้องเรียนจะได้รับก�รแก้ไขปัญห� หรือไม่ และเชื่อมั่นในกระบวนก�รตรวจสอบของหน่วยง�นในระดับที่สูงม�กกว่� 
เพร�ะมีระบบที่เชื่อถือ มีม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�นได้ม�กกว่�
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  w ถ้�ไปติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนแล้ว มักจะอ้�งว่� เข้�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อดำ�เนิน
ก�รในกรณีนี้ไม่ได้ หรือเข้�ไม่ถูก หรือไม่มีโปรแกรมให้ดำ�เนินก�ร หรือที่พบบ่อยที่สุด คือ ระบบก�รสำ�รวจปิดไปแล้ว 
ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ จะทำ�อย่�งไรดี
  ในเม่ือเจ้�หน้�ท่ีอ้�งเช่นน้ี ก็อย่�ไปใส่ใจ ชวนกันไปอ่�นกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ท่ีแก้ไข                             
เมื่อ พ.ศ. 2551 ม�ตร� 38 วรรคสอง ประกอบกฎกระทรวงฉบับวันที่ 23 สิงห�คม 2551 ประก�ศในร�ชกิจจ�
นุเบกษ�ในวันเดียวกัน และออกประก�ศกระทรวงมห�ดไทย ให้มีก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญช�ติไทยฉบับ
วันที่ 18 กันย�ยน 2551 แล้วโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2551 พร้อมกับหนังสือสั่งก�ร 
2 ฉบับ คือ หนังสือ ด่วนม�ก ที่ ม 0309.1/ ว 94 ลงวันที่ 26 กันย�ยน 2551 และ มท 0309.1/ ว 8 ลงวันท่ี 
17 กุมภ�พันธ์ 2552 โดยมีเนื้อห�ดังที่กล่�วม�ก่อนหน้�นี้แล้ว
  เน่ืองจ�กก�รจดัทำ�ทะเบยีนประวติัต�มม�ตร� 38 วรรคสองน้ี ไม่ไดม้�จ�กนโยบ�ย แต่ม�จ�กบทบญัญัติ
ของกฎหม�ย จึงไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่�จะยกเลิกกฎหม�ยในม�ตร�นี้  จะม�อ้�งกับผู้ยื่นคำ�ร้องว่� ระบบปิดไปแล้ว ยังไม่มี
คำ�สั่งให้รับคำ�ร้องไม่ได้
  สำ�หรับสำ�นักทะเบียนใดท่ีเข้�เมนูหน้�จอต�มระเบียบฯ ข้อ 105 วรรคสอง ไม่ได้ ให้ขอคำ�ปรึกษ�จ�กศูนย์
บริห�รก�รทะเบียนในแต่ละภ�คหรือประจำ�จังหวัดท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะได้ประส�นง�นกับสำ�นักทะเบียนกล�งจัดทำ�คู่มือหรือคำ�
อธิบ�ยเผยแพร่ทำ�คว�มเข้�ใจต่อไป เพื่อให้ปฏิบัติง�นได้คล่องตัวม�กกว่�น้ีจ�กก�รอ้�งหนังสือส่ังก�รแล้วย้อนไปถึงตัวบท
กฎหม�ย ห�กเจ้�หน้�ท่ีปฏิเสธก�รรับคำ�ร้องก็ให้ไปใช้คำ�แนะนำ�ในข้อก่อนหน้�น้ี หรือแนะนำ�ให้อ่�น/ศึกษ�เน้ือห�ของ
เรื่องเล่�เล่มนี้บ้�ง ก็จะดีไม่น้อย 
  wถ้�ไปติดต่อกับเจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับก�รบริก�รท่ีดี ไม่อำ�นวยคว�มสะดวก                   
ไม่ให้คำ�ปรึกษ�/แนะนำ� จะทำ�อย่�งไรดี
  ด้วยเหตุท่ีประเทศไทยบริห�รก�รปกครองด้วยระบบอบประช�ธิปไตย ใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมและ
ประโยชน์ของมห�ชน จึงมีก�รบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 ในม�ตร� 74 
บญัญัติว�่ “บคุคลผูเ้ปน็ข�้ร�ชก�ร พนักง�น ลกูจ�้งของหน่วยร�ชก�ร หน่วยง�นของรฐั รฐัวสิ�หกจิ หรอืเจ�้หน้�ท่ีอืน่ของ
รัฐ มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ยเพื่อรักษ�ประโยชน์ส่วนรวมอำ�นวยคว�มสะดวก และให้บริก�รแก่ประช�ชน
ต�มหลักธรรม�ภิบ�ลของก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี...”
  นอกจ�กนี้ ในสมัยของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี ยังได้เสนอให้มีก�รตร�
กฎหม�ยท่ีออกโดยฝ่�ยบริห�รไม่ต้องไปพิจ�รณ�ผ่�นรัฐสภ� คือ พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�ร
กิจก�รบ้�นเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ที่มีร�ยละเอียดในหัวข้อถัดไป) ซึ่งมีก�รกำ�หนดร�ยละเอียดของก�รปฏิบัติง�น มีตัวชี้
วัดถึงผลของคว�มสำ�เร็จอีกเยอะแยะม�กม�ย อย่�งน้อยนโยบ�ยที่กรมก�รปกครองกำ�หนดให้สำ�นักทะเบียนทุกแห่งยึดถือ
ปฏิบัติ ก็คือ ก�รบริก�รด้วยรอยยิ้ม ห�กที่สำ�นักทะเบียนใด มีรอยยิ้มในก�รบริก�รประช�ชนที่เป็นที่พึงพอใจในก�รให้
บริก�ร ก็จะได้รับก�รชื่นชมจ�กผู้ขอรับบริก�ร ในยุคนี้ เข�แข่งขันกันบริก�รด้วยรอยยิ้มและน้ำ�ใจไมตรีแล้ว
  ถ้�ไปติดต่อขอแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรกับเจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบียนแล้ว เจ้�หน้�ท่ีไม่
รับคำ�ร้อง ไม่ให้คำ�ปรึกษ�/แนะนำ� จะทำ�อย่�งไรดี
  ต�มหลักก�รท่ีได้เคยแนะนำ�ม�ก่อนหน้�น้ี ก็ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ และขอสรุปให้เห็นกระบวนก�รใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนี้ คือ
  üจะใช้พย�นหลักฐ�นใดที่แสดงว่� ไม่รับบ้�ง
  üเจ้�หน้�ท่ีต้องรับคำ�ร้อง รวบรวมพย�นหลักฐ�นพย�นท่ีนำ�เสนอเป็นภ�ระของผู้นำ�สืบ (ใครอ้�งพย�น ผู้น้ันนำ�สืบ)
  üตรวจสอบอำ�น�จ หน้�ที่มีต�มกฎหม�ยอะไรบ้�ง 
  üสอบสวนและบันทึกก�รให้ป�กคำ�พย�น 
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    üตรวจสอบคว�มจริงเท่�ที่ได้จ�กพย�นต่�งๆ 
  üเจ้�หน้�ที่และผู้รับบริก�รต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน จึงจะตรวจสอบใช้ก�รอำ�น�จ หน้�ที่ซึ่งกันและกันได้
  üเจ้�หน้�ท่ีอ�จจะออกไปตรวจสถ�นท่ี พร้อม ท้ังให้สิทธิแก่ผู้ยื่นคำ�ร้อง ทร�บถึงข้อขัดข้อง ในก�ร
ดำ�เนินง�นระหว่�งก�รพิจ�รณ�
  üประมวลเรื่องพร้อมข้อกฎหม�ย เสนอคว�มเห็น พร้อมเหตุผลประกอบก�รตัดสินใจให้ผู้มีอำ�น�จ
พิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครองภ�ยในกำ�หนด

  wถ้�ไปติดต่อกับเจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบียนแล้ว มีก�รรับคำ�ร้องและรวบรวมพย�นหลักฐ�น สอบสวนป�กคำ�
แล้ว เมื่อระยะเวล�ผ่�นไปน�นพอสมควร ยังไม่ได้รับก�รแจ้งผลก�รดำ�เนินก�ร จะทำ�อย่�งไรดี
  พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่มีม�ตร�สำ�คัญ
สรุปใจคว�มได้ ดังนี้
  üม�ตร� 24 ก�รขออนุมัติจ�กหน่วยร�ชก�รเจ้�ของอำ�น�จ ให้พิจ�รณ�ให้เสร็จใน 15 วันนับแต่รับ 
ถ้�เกินโดยมีข้อกำ�หนดไว้ให้ประก�ศให้ทร�บ ถ้�ทำ�ไม่เสร็จในกำ�หนดเท่�กับประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
  üม�ตร� 26 ให้สั่งก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษร
  üม�ตร� 38 ให้ตอบหนังสือสอบถ�มจ�กประช�ชนหรือส่วนร�ชก�รภ�ยใน 15 วัน
  üม�ตร� 41 เมื่อหน่วยร�ชก�รไดร้ับคำ�ร้องเรยีนเสนอแนะ หรอืคว�มเห็น ให้เป็นหน�้ทีน่ำ�ไปพจิ�รณ�
ให้เสร็จแล้ว แจ้งผลให้ทร�บ
 เห็นหรือยังครับว่� หน่วยร�ชก�รต่�งๆ นั้น ถูกกำ�หนดด้วยกฎเกณฑ์ต่�งๆม�กม�ย แต่ถ้�ประช�ชนไม่ทร�บ
ว่� ควรจะได้รับบริก�รที่ดีอย่�งไร หรือไม่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลส่วนนี้ได้ ก็จะได้รับบริก�รที่ไม่เสมอภ�คเท่�เทียมกัน ห�ก
เคยยื่นเรื่องในกรณีต่�งๆ ไว้แล้ว เจ้�หน้�ที่มีระยะเวล�ที่ใช้อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดจะช้� หรือเร็วขึ้น
อยู่กับองค์ประกอบหล�ยประก�ร แต่ถ้�ช้�เกินกว่� 30 วัน หลังจ�กได้รับพย�นหลักฐ�นที่ครบถ้วนต�มที่ทีบัญญัติไว้         
กฏหม�ยว่�ด้วยวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครองว�งหลักไว้ให้หน่วยง�นของรัฐทุกหน่วย ควรจะมีคำ�ส่ังท�งปกครองออกม�
ให้ทร�บ ห�กล่�ช้�เกินกว่�นี้ ส�ม�รถนำ�เรื่องไปฟ้องศ�ลปกครองให้ศ�ลพิจ�รณ�เรื่องที่ล่�ช้�และสั่งก�รให้ดำ�เนินก�รให้
เสร็จภ�ยในกำ�หนดเช่น ไม่เกิน 60 วัน หรือ ไม่เกิน 90 วันแล้วแต่กรณี ส่วนผลก�รพิจ�รณ�จะเป็นอย่�งไรนั้น ค่อย
ม�ว่�กันอีกครั้ง

 wเคยมีชือ่ในทะเบยีนบ�้น (รวมถงึ)เคยมีบตัรประจำ�ตัวประช�ชน หรอืเคยมีบตัรประจำ�ตัวท่ีกรมก�รปกครองเคย
ออกให้ แต่ตอนนี้หมดอ�ยุ ชำ�รุด สูญห�ย ถูกจำ�หน่�ย ถูกแจ้งย้�ย ไม่พบข้อมูล ตอนนี้ต้องก�ร ตรวจสอบข้อมูล หรือ
ติดต่อกับสำ�นักทะเบียน เพื่อให้มีเอกส�รเหมือนเดิม จะทำ�อย่�งไรดี
  กรณีนี้ มี 2 ประเด็น คือ ก�รขอตรวจสอบร�ยก�รต่�งๆ ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจ�กฐ�น
ข้อมูลก�รทะเบียน และ ห�กพบว่� เคยมีร�ยก�รอยู่ในฐ�นข้อมูล แต่ตอนนี้ไม่มีหรือถูกจำ�หน่�ยแล้ว ก�รจะขอให้กลับ
คืนม�เหมือนเดิม จะต้องทำ�อะไรบ้�ง
  ก�รขอตรวจสอบร�ยก�รต่�งๆ ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจ�กฐ�นข้อมูลก�รทะเบียน เริ่ม
กันท่ีผู้ท่ีเป็นเจ้�ของข้อมูล หรือผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้ขอใช้สิทธิ แต่อ�จจะถูกเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยปฏิเสธ                   
อ้�งว่� ในเมื่อไม่มีเอกส�รแสดงตัวตน จะทร�บและเชื่อได้อย่�งไรว่� ผู้ที่ม�พบเจ้�หน้�ที่เป็นเจ้�ของข้อมูลที่ต้องก�รตรวจ
สอบ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับทัศนคติ ให้มีแนวคิดในก�รให้บริก�รประช�ชน เมื่อมีผู้ยื่นคำ�ร้อง
ก็ต้องรับไว้ แล้วตรวจสอบข้อมูลให้ต�มที่ขอ ส่วนจะพบหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ห�กเจ้�หน้�ที่ไม่ยอมรับคำ�ร้อง เรื่องนี้มี
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ม�ตร� 14 วรรคสอง สรุปใจคว�มได้ว่�  “เมื่อได้รับคำ�ขอฯ ให้น�ยทะเบียนมีคำ�สั่ง
โดยเร็ว  คำ�สั่งของน�ยทะเบียนที่ไม่รับคำ�ขอ หรือไม่ดำ�เนินก�รต�มคำ�ขอทั้งหมดหรือบ�งส่วน ให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อ
น�ยทะเบียนจังหวัด (คือ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด) น�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร(คือ ปลัดกรุงเทพมห�นคร) หรือผู้อำ�นวยก�ร 
ทะเบียนกล�ง (คือ อธิบดีกรมก�รปกครอง)  แล้วแต่กรณี  ภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันรับทร�บคำ�สั่งจ�กน�ยทะเบียน” 
จะเห็นได้ว�่ แม้แต่ก�รยื่นคำ�ร้อง เมื่อเจ้�หน้�ที่ไม่รับยังส�ม�รถอุทธรณ์ได้ และยังส�ม�รถฟ้องศ�ลปกครองให้สั่งให้
รับคำ�ร้องได้  ที่นี้ห�กไม่รับคำ�ร้องอีก อะไรจะเกิดขึ้นบ้�งไม่ทร�บล่ะครับ
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  อีกประเด็นหน่ึง คือ ก�รถูกจำ�หน่�ย หรือไม่มีชื่อในฐ�นข้อมูล ก็ส�ม�รถนำ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ                     
ม�แสดงต่อน�ยทะเบียนให้พิจ�รณ�สอบสวน รวบรวมพย�นหลักฐ�นต�มอำ�น�จหน้�ท่ี แล้วเสนอผู้มีอำ�น�จออกคำ�ส่ัง
ท�งปกครอง โดยมีกระบวนก�รดังที่กล่�วไว้ในบทนำ�แล้ว

  wถ้�ไปติดต่อกับเจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบียนแล้ว ได้รับก�รแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รต�มท่ียื่นคำ�ร้องให้
พิจ�รณ�ว่� ไม่อนุมัติ ไม่อนุญ�ตในเรื่องต่�งๆ จะทำ�อย่�งไรดี
   ก�รได้รับผลก�รพิจ�รณ�คำ�ร้องที่เรียกว่� คำ�สั่งท�งปกครองของผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย ห�กมี
คำ�สั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญ�ต ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่�งๆ แต่ผู้ที่ออกคำ�สั่งและรับคำ�สั่งดังกล่�วต้องทร�บถึงกระบวนก�รที่
กฎหม�ยกำ�หนดให้ใครต้องทำ�อะไร เช่น ผู้ออกคำ�สั่งฯ ต้องแจ้งข้อกฎหม�ย ข้อเท็จจริงที่พบ เหตุผลที่สนับสนุนให้มีก�ร
ตดัสินใจเช่นนั้น พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในก�รอุทธรณ์ให้ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร ส่วนผู้รับคำ�สั่งฯเมื่อทร�บก็ต้องเร่งจัดทำ�
คำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่ง โดยอ�ศัยสิ่งที่ผู้ออกคำ�สั่งฯแจ้งม� แล้วห�เหตุผลโต้แย้งเป็นหนังสือส่งกลับไปภ�ยในกำ�หนด ห�ก
เลยกำ�หนดจะไม่ส�ม�รถอุทธรณ์คำ�สั่งได้ ก็ถือว่� จบเกม ยอมรับในคำ�สั่งนั้นไป หมดสิทธิทำ�อะไรได้อีก ยกเว้น จะมีก�ร
ให้พิจ�รณ�ใหม่
  wกรณีคำ�ส่ังท�งปกครอง ก�รอุทธรณ์โต้แย้งคำ�ส่ังท�งปกครอง และก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง               
จะดำ�เนินก�รอย่�งไร
   คำ�อธิบ�ยเรื่อง คำ�สั่งท�งปกครอง ก�รอุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครอง และก�รฟ้องคดีต่อ
ศ�ลปกครอง เป็นกรณีที่ต้องศึกษ� เรียนรู้อย่�งละเอียด ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยได้ด้วยเวล�และเนื้อที่ของเอกส�รที่จำ�กัดเช่นนี้ 
ห�กมีผู้ให้คว�มสนใจ มีคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้น ผู้เรียบเรียงและคณะผู้จัดทำ�เอกส�ร จะได้พิจ�รณ�จัดห�ทุนม�สนับสนุน
ในก�รเรียบเรียงและจัดพิมพ์เผยแพร่ แต่ในระหว่�งนี้ก็ส�ม�รถห�ข้อมูลและองค์คว�มรู้ได้จ�กแหล่งต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นใน
ส่วนของศ�ลปกครอง ที่ www.admincourt.go.th  
  ม�ตร� 38 วรรคสอง คืออะไร มีคว�มสำ�คัญอย่�งไร และใช้กับฅนกลุ่มไหนบ้�ง
   ม�ตร� 38 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติต�มระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2534 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ที่บัญญัติไว้ว่� 
  “ใหผู้อ้ำ�นวยก�รทะเบยีนกล�งจดัใหมี้ทะเบยีนประวติัสำ�หรบัคนซึง่ไม่มีสัญช�ติไทยอืน่นอกจ�กท่ีบญัญัติ
ไว้ต�มวรรคหนึ่งต�มที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนด”
  และจ�กกรณีนี้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยได้ออกกฎกระทรวง ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อ
วันที่ 23 สิงห�คม 2551 และออกประก�ศกระทรวงมห�ดไทย ให้มีก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญช�ติไทยแล้ว
โดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2551 มีผลใช้บังคับทั่วประเทศ ดังที่สำ�นักทะเบียนกล�งได้มี
หนังสือเวียนแจ้งให้ทุกสำ�นักทะเบียนทั่วประเทศ ถึง 2 ฉบับ คือ หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนม�ก ที่ มท 0309.1/
ว 94 ลงวันที่ 26 กันย�ยน 2551 และที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2552 โดยให้ใช้ระเบียบสำ�นัก
ทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 105 ท่�นที่สนใจส�ม�รถไปสืบค้น
เพิ่มเติมในร�ยละเอียดดังที่กล่�วม�แล้ว และนำ�ไปใช้อ้�งกับเจ้�หน้�ที่ได้
 üมีคว�มสำ�คัญอย่�งไร
 คว�มสำ�คัญของกฎหม�ยม�ตร�นี้ โดยมีเจตน�รมณ์ของก�รร่�งกฎหม�ยม�ตร�นี้ม�จ�กหลักก�รของรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ม�ตร� 82 ที่กำ�หนดให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติต�มพันธกรณีระหว่�งประเทศ
ด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีเข้�เป็นภ�คี ซึ่งหล�ยฉบับกำ�หนดให้รัฐภ�คีต้องบันทึกข้อมูลประช�กรท่ีอ�ศัยอยู่ในประเทศทุกคน 
สำ�นักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศจึงต้องปฏิบัติต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยม�ตร�นี้ จะละเลยไม่ได้ เท่�กับว่� กฎหม�ย
ม�ตร�น้ีจะเกบ็ตกบคุคลทุกคนไวใ้นระบบฐ�นขอ้มูลก�รทะเบยีนร�ษฎรไม่ว�่บคุคลคนน้ันจะมีสัญช�ติใด ถ�้ใครยงัไม่มีชือ่
ในทะเบียนร�ษฎร ขอยกคำ�ว่� “เอ๊กซเรย์ทุกชุมชน ช่วยกันห�ฅนที่ไม่มีเลข 13 หลัก” เพื่อทำ� ให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก
เป็นตระกร้�ใบใหญ่ลูกใหม่ท่ีเปิดให้เดินเข�้สำ�นักทะเบียนทุกแห่งท่ีอ�ศัยอยู่ เพื่อแสดงตัวต่อน�ยทะเบียนสำ�หรับบุคคลท่ี
ยังไม่อ�จมีสถ�นะบุคคลแบบอื่นๆ ได้
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 ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยม�ตร�นี้ไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่�จะมีก�รยกเลิก หรือแก้ไขกฎหม�ยม�ตร�นี้ ฉะนั้น ห�กมี
ผู้ปฏิบัติง�นของสำ�นักทะเบียนใดอ้�งว่� สิ้นสุดระยะเวล�สำ�รวจแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ปิดโปรแกรมไปแล้ว ยังไม่มีคำ�สั่ง
ม� ยังทำ�ไม่ได้ จึงไม่เป็นคว�มจริง เนื่องจ�กเจ้�หน้�ที่ส�ม�รถรับคำ�ร้องแล้วสอบสวนป�กคำ�เสนอน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวย
ก�รเขตขออนุมัติต�มระเบียบฯข้อ 105 เม่ือได้รับอนุมัติม�แล้ว จึงเข้�สู่กระบวนก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้น
ต้นด้วยเลข 0 ต่อด้วยรหัสสำ�นักทะเบียนตัวเลข 4 ตัว ต�มด้วยเลขกลุ่ม 00 ส่วนว่�เมื่อมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนแล้ว         
จะมีบัตรประจำ�ตัวแบบไหน ขณะน้ีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยเห็นชอบให้ทำ�บัตรประจำ�ตัว ผู้ไม่มีสถ�นะท�ง
ทะเบียน ซึ่งมีก�รสั่งก�รไปยังท�งสำ�นักทะเบียนแล้ว ส่วนก�รจะได้รับสิทธิอย่�งไร เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่�งก�รห�รือกันใน
ระดับนโยบ�ยถ้�เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนปฏิเสธไม่รับคำ�ร้อง ส�ม�รถไปแจ้งคว�มที่สถ�นีตำ�รวจ เขียนร้องเรียนไปที่
ศูนย์ดำ�รงธรรมของแต่ละจังหวัด ส่งไปที่ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน หรือคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ หรือสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี หรือเขียนฟ้องศ�ลปกครองด้วยก็ได้ หรือจะเขียนไปทุกองค์กรที่กล่�วถึงทั้งหมดก็ได้ เวล�ชี้แจง จะได้ชี้แจงกันเป็น
แผงไปเลย
 üใช้กับฅนกลุ่มใดบ้�ง
 บทบัญญัติม�ตร�นี้ ใช้กับบุคคลที่ไม่มีสัญช�ติไทยเป็นหลัก และเป็นผู้ที่น�ยทะเบียนไม่ส�ม�รถเพิ่มชื่อ ร�ยก�ร
บุคคลเข้�ในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13)เล่มสีเหลือง หรือทะเบียนประวัติแบบอื่นๆ ได้ ใครก็ต�มที่ยังไม่เคยมีเลข 13 หลัก 
ห�กไม่ส�ม�รถสืบโยงได้ว่� ตัวเองเป็นบุคคลสัญช�ติไทย ในท�งกฎหม�ยให้ถือไว้ก่อนว่� เป็นบุคคลต่�งด้�ว เมื่อยังไม่
ได้รับก�รบันทึกไว้ว่�เป็นประช�กรของรัฐใด บุคคลนั้นจะอยู่ในสภ�พของ“คนไร้รัฐ” ก�รใช้กฎหม�ยม�ตร� 38 วรรค
สอง จะช่วยแก้ไขปัญห�ก�รเป็นคนไร้รัฐได้ หลังจ�กที่ได้รับก�รบันทึก ข้อมูลเข้�เป็นประช�กรของรัฐใดไปแล้ว จะมีฐ�นะ
เป็น“คนไร้สัญช�ติ” คงเหลือเพียงแต่ว่� จะมีจุดเก�ะเกี่ยวใดที่จะนำ�ไปสู่ก�รมีสัญช�ติ เพื่อขจัดคว�มเป็นคนไร้สัญช�ติ ซึ่ง
ต้องมีคว�มจริงของข้อมูลประกอบกับกฎหม�ยและนโยบ�ยของแต่ละรัฐม�กำ�หนดก�รมีสัญช�ติ ซึ่งจะเป็นไปต�มปฏิญญ�
ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่�งประเทศอีกหล�ยฉบับท่ีบัญญัติไว้ว่� “ต้องยอมรับก�รเป็นบุคคล และ
บุคคลจะต้องมีชื่อ มีสัญช�ติ” คำ�นี้เป็นหลักที่ใช้ตลอดม�คือ "บุคคลจะต้องมีชื่อ และได้รับก�รกำ�หนดสัญช�ติ" ต�มหลัก
เกณฑ์ปฏิญย�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษญชน ค.ศ.1948 และพันธกรณ์ระหว่�งประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ผู็แ้ทนของ
ประเทศไทยลงน�มหรือเข้�เป็นภ�คี หรือสัตย�บัน พร้อมทั้งมีก�รอนุมัติกฏหม�ยให้สอดรับกับกฏหม�ยระหว่�งประเทศ 
หสกสำ�นักทะเบียนใด ปฏิเสธก็จะ ถือว่� ก�รกระทำ�อันขัดกับกฏหม�ย
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เลขประจำ�ตัวประช�ชน คว�มหม�ยและคว�มเข้�ใจ
 
เกริ่นนำ�
 ประช�กร(Populations) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคว�มเป็นรัฐ แต่ละรัฐมีระบบก�รจัดก�รประช�กร ไม่ว่�
จะเพื่อเหตุผลใดก็ต�ม แต่ที่เหมือนกัน คือ ก�รนับจำ�นวนแล้วบันทึกข้อมูลไว้ในรูปแบบต่�งๆ ในอดีตมีก�รบันทึกด้วยมือ 
แล้วม�เปลี่ยนเป็นใช้เครื่องมือท�งเทคโนโลยีบันทึก ปัจจุบันหล�ยประเทศกำ�หนดรหัสประจำ�ตัวประช�กรด้วยก�รให้เลข
สำ�หรับแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับก�รว�งระบบต�มจำ�นวนประช�กรของประเทศนั้น ๆ เช่น ประเทศส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยประช�ชนจีน กำ�หนดเลข 20 หลัก ประเทศไทย กำ�หนดเลข 13 หลัก เป็นต้น และในอน�คตประเทศที่
อยูใ่นแถบภูมิภ�คเดยีวกนัอ�จจะมีก�รรวมประช�กรของแต่ละภูมิภ�คเปน็แนวท�งเดยีวกนั แถบภูมิภ�คอ�เซยีน 10 ประเทศ 
อ�จจะกำ�หนดเลข 18 หลักสำ�หรับประช�กรเมื่อทั้ง 10 ประเทศรวมกันเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนอย่�งเต็มรูปแบบ 
หรืออ�จจะเป็นรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้
 ก�รที่รัฐบ�ลในแต่ละประเทศกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนให้กับประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในดินแดนแต่ละรัฐนั้น มี
คว�มสำ�คัญและจำ�เป็นๆ อย่�งม�ก เพร�ะก�รที่รัฐใดรัฐหนึ่งให้ก�รยอมรับว่� บุคคลที่อ�ศัย หรือเกิดม�ในดินแดนของ
รัฐนั้น ถือเป็นก�รปฏิบัติต�มปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน((Universal declaration of Human Rights หรือ 
UDHR) มีประเทศสม�ชิกองค์ก�รสหประช�ช�ติเกือบ 200 ประเทศให้ก�รรับรองในก�รประชุมเมื่อวันที่ 10 ธันว�คม 
ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) ซึ่งผลใช้บังคับม�แล้วกว่� 65 ปี โดยมีข้อบัญญัติในข้อ 6  ว่า “ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับก�รยอมรับ
ทุกแห่งหนว่�เป็นบุคคลต�มกฎหม�ย” ส่วนก�รจัดก�รที่จะมีก�รยอมรับก�รเป็นบุคคลนั้น ทั้งรัฐธรรมนูญของแหล�ยๆ 
รัฐ รวมถึงของประเทศไทย ต่�งก็ต้องบัญญัติให้มีก�รคุ้มครองประช�กรในฐ�นะก�รเป็น“บุคคล”ด้วย และกฎหม�ยของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มีก�รบัญญัติไว้แล้ว โดยได้รับอิทธิพลม�จ�กกฎหม�ยระหว่�งประเทศ คือ ประมวลกฎหม�ยแพ่ง
และพ�ณิชย์ก็มีบทบัญญัติไว้ในม�ตร� 15 ว่� “สภ�พบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นท�รก และสิ้นสุดลงเมื่อ
ต�ย” ฉะนั้น รัฐจึงมีหน้�ที่เข้�ม�ดูแลประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในรัฐทุกคน ไม่ว่�จะเป็นใคร
 กระบวนก�รที่รัฐจัดก�รข้อมูลของประช�กรของรัฐ ส่วนหนึ่งก็เพื่อนำ�ข้อมูลไปว�งแผนพัฒน�ประเทศ นำ�ไปให้
บริก�รส�ธ�รณะในรูปแบบต่�งๆ ถ้�ท้องที่ หรือท้องถิ่นในมีศักยภ�พในก�รดำ�รงชีพ มีคว�มเหม�ะสมที่จะเป็นที่อยู่อ�ศัย
ประกอบธุรกิจ ย่อมมีประช�กรอ�ศัยอยู่อย่�งหน�แน่น หรือห�กจุดใดที่ประช�กรอ�ศัยอยู่อย่�ง
กระจัดกระจ�ย รัฐก็ไม่อ�จจะเลือกปฏิบัติในก�รพัฒน� หรือให้บริก�รส�ธ�รณะได้ เพร�ะรัฐมีหน้�ที่ให้บริก�รส�ธ�รณะ 
หรือแม้แต่ประช�กรของประเทศไปอ�ศัยในดินแดนต่�งประเทศ ไม่ว่�จะเป็นก�รชั่วคร�ว หรือถ�วร ตร�บเท่�ที่ยังไม่สละ
สัญช�ติ หรือเสียสัญช�ติไทย ยังถือเป็นประช�กรที่รัฐต้องเข้�ไปคุ้มครอง ยิ่งประช�กรที่ยังอ�ศัยอยู่ในประเทศยิ่งต้องรับ
ผิดชอบ เพร�ะบุคคลทุกคนถูกรัฐเก็บภ�ษีเข้�คลัง ไม่ว่�จะเป็นภ�ษีท�งตรง หรือท�งอ้อม จะเสียม�กเสียน้อยต่�งกันไป
ขึ้นอยู่กับก�รบริโภคของแต่ละคน ไม่มีใครท่ีรอดพ้นจ�กก�รเสียภ�ษีให้รัฐ ท่ีถือเป็นหน้�ท่ีของประช�กรส่วนหน่ึงต�มท่ี
บัญญัติในรัฐธรรมนูญ แต่รัฐจะตอบแทนประช�กรท่ีเสียภ�ษีให้รัฐอย่�งไร เหม�ะสมและคุ้มค่�กับภ�ษีท่ีจัดเก็บไปหรือ
ไม่ สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ คือ ประโยชน์จ�กก�รจัดเก็บข้อมูลด้วยก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน แล้วนำ�ม�พัฒน� แบ่ง
ปัน เผยแพร่ให้ได้ใช้ร่วมกัน และเลขประจำ�ตัวประช�ชน ข้อมูล ร�ยก�รบุคคล ถือเป็นข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รที่จะต้อง
ปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
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ที่ม�และอน�คตของเลขประจำ�ตัวประช�ชน 
 เมื่อวิทย�ก�รของเครื่องบันทึกข้อมูลและนำ�ม�ประมวลผล ซึ่งต่อม�เรียกว่� เครื่องคอมพิวเตอร์ มีพัฒน�ก�รที่จะ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลต่�งๆ กระทรวงมห�ดไทยได้เสนอขอคว�มเห็นชอบและขออนุมัติโครงก�รจัดทำ�เลขประจำ�ตัว
ประช�ชน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม 2525 ต�มที่กระทรวงมห�ดไทยเสนอ มีหลักก�รที่จะจัดตั้ง
คลงัขอ้มูลเกีย่วกบัประวติัท�งทะเบยีนร�ษฎรของประช�ชนท้ังประเทศดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ดว้ยก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
ให้แก่ประช�ชนใช้เลข 13 หลัก ต�มร�ยชื่อของผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นทุกแบบที่มีชื่ออยู่ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2527 
ด้วยกำ�หนดเลขประจำ�ตัวฯ ด้วยเครื่องจักรแล้วพิมพ์เลขฯ แจกจ่�ยไปจ�กสำ�นักทะเบียนกล�ง แล้วให้แต่ละสำ�นักทะเบียน
กรอกร�ยก�รแต่ละบุคคลจ�กทะเบียนบ้�น ฉบับ พ.ศ.2515 ที่ยังไม่มีเลข ใส่ลงในทะเบียนบ้�น ฉบับ พ.ศ.2526 ที่
มีช่องร�ยก�รเลข 13 หลัก จ�กนั้น มีก�รถ่�ยเอกส�รทะเบียนบ้�นที่มีร�ยชื่อและเลข 13 หลักของทะเบียนบ้�นทุกฉบับ 
นำ�ม�ให้เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนกล�งบันทึกข้อมูล และกำ�หนดเลข 13 หลักในสูติบัตรที่ออกให้ใหม่สำ�หรับบุคคลที่
ได้รับสูติบัตรที่แจ้งก�รเกิดตั้งแต่วันที่ 2 มกร�คม 2527 เป็นต้นม�รวมเรียกว่� ฐ�นข้อมูลระบบทะเบียนประวัติร�ษฎร 
ซึง่มีพฒัน�ก�รในก�รจดัพมิพท์ะเบยีนบ�้นดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรจ์�กแผน่ใหญ่ใน พ.ศ.2531 และเปลีย่นม�เปน็แบบสมุด
คล้�ยสมุดฝ�ก ถอนเงินของธน�ค�ร
 ในก�รนำ�ระบบทะเบยีนประวติัร�ษฎรในยคุแรกๆ ท่ีมีระบบก�รบนัทึกและประมวลผลขอ้มูลของส่วนร�ชก�รท่ีใช้
โปรแกรมคำ�ส่ัง หรอืก�รประมวลผลท่ีต่�งกนั ไม่ส�ม�รถเชือ่มโยง ถ�่ยทอด หรอืประมวลผลได ้เม่ือวนัท่ีระบบโปรแกรมคำ�
ส่ังท่ีส่วนร�ชก�รและภ�คเอกชนมีคว�มใกลเ้คียงกนั และเริม่ก�้วเข�้สู่ยคุก�รใชข้อ้มูลข�่วส�ร เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�ร
สื่อส�ร(Information Communication Technology หรือ ICT)ที่มีศักยภ�พ มีคว�มส�ม�รถม�กขึ้น จึงได้มีก�รนำ�
ฐ�นข้อมูลระบบทะเบียนประวัติร�ษฎรไปใช้ประโยชน์นับต่อจ�กระบบก�รทะเบียนร�ษฎร ไปสู่ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจำ�ตัวประช�ชนด้วยระบบที่เชื่อมกันได้ทุกสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ และสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น เกิดประโยชน์ในก�รบริก�ร
ประช�ชน โดยมีหน่วยร�ชก�รและภ�คเอกชนเชื่อมโยงเป็นเครือข่�ย นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ประเทศได้สมดังเจตน�ที่ตั้งไว้เมื่อ 
30 ปีม�แล้ว ตัวอย่�งเช่นระบบเลขของผู้เสียภ�ษีเงินได้ส่วนบุคคล ก็ยกเลิกเลขในระบบเดิมม�ใช้เลข 13 หลักน�นแล้ว 
ก�รตรวจสอบสิทธิในก�รเข้�ถึงก�รส�ธ�รณสุข ก็ใช้ร�ยก�รบุคคลจ�กเลข 13 หลักม�ตั้งแต่เริ่มดำ�เนินก�ร และกรมก�ร
กงสุล กระทรวงก�รต่�งประเทศ ก็นำ�เอ�ฐ�นข้อมูลไปพิจ�รณ�ออกหนังสือเดินท�ง(passport)ให้กับบุคคลทั้งเอกชนและ
ข้�ร�ชก�ร เจ้�หน้�ที่ของรัฐ เพื่อยืนยันบุคคลว่�เป็นประช�กรของประเทศไทย
 แม้ว่� วันนี้ หรือในอน�คต ระบบทะเบียนประวัติร�ษฎร และระบบทะเบียนบัตรประจำ�ตัวประช�ชน ที่ดำ�เนิน
ก�รด้วยเลข 13 หลักอ�จจะมีก�รเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด อ�จจะไม่จำ�เป็นต้องใช้ระบบที่สิ้นเปลืองกระด�ษ ไม่ต้องมี
เจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รในบ�งเรื่อง ประช�ชนที่มีคุณสมบัติครบต�มที่กำ�หนดจ�กกฎหม�ย ระเบียบ ส�ม�รถดำ�เนินก�รด้วย
ตนเองผ่�นเคร่ืองจักร หรือไม่จำ�เป็นต้องมีเอกส�รใดๆ แสดงตน แต่ใช้เอกลักษณ์ของบุคคลเป็นเคร่ืองมือใช้ในก�รตรวจสบ ก็
เป็นเรื่องที่อ�จจะเป็นไปได้

“คว�มเข้�ใจ”ใช้เลขประจำ�ตัวประช�ชนให้คุ้มค่�
 เม่ือรฐัใหค้ว�มสำ�คัญ จดัระบบก�รจดัก�รประช�ชนดว้ยก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน และลงทุนไปในแต่ละ
ปีด้วยงบประม�ณมิใช่น้อย เช่นนี้แล้ว บุคล�กรของรัฐ หรือองค์กรภ�คประช�ชน หรือแม้แต่ตัวประช�กรของรัฐเอง ที่ต้อง
ใช้อ้�งอิงอยู่เสมอ และหรือใช้เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นประจำ� มีทั้งผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ว่� ตัวเลขชุดดังกล่�วที่เป็นของ
ตนเอง หรือของบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้อง นำ�ไปใช้นั้น มีสิ่งใดที่ควรค่�แก่คว�มเข้�ใจบ้�ง หรืออ�จะมีผู้ที่ไม่สนใจ ไม่ต้องก�ร
รับรู้ ซึ่งอ�จจะเกิดคว�มไม่เข้�ใจต�มม� ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโอก�สและคว�มจำ�เป็น ที่เป็นปัจจัย หรือเป็นแรงจูงใจให้ใฝ่ที่อย�กจะ
ทร�บ โดยทั่วๆ ไป มีผู้ที่เข้�ใจน้อยม�ก ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง เพร�ะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ที่อ�จจะมี
คว�มจำ�เป็นต้องใช้เลขประจำ�ตัวประช�ชน เพื่อก�รเข้�ถึงสิทธิในบ�งประก�รที่มีก�รกำ�หนดให้ระบุเลขประจำ�ตัวประช�ชน
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ของตนเอง เช่น ก�รลงทะเบียนเข้�ใช้ระบบ ICT หล�ยเรื่อง ห�กเข้�ใจ หรือมีเทคนิคช่วยจำ�เลขประจำ�ตัวประช�ชนที่มี
ม�กถึง 13 หลักของตนเองได้ ก็จะเกิดคว�มสะดวก ไม่สับสน แม้ว่�จะไม่ต้องหยิบบัตรประจำ�ตัวออกม�ดู และถ้�ห�กบัตร
ประจำ�ตัวห�ย คว�มจำ�ลืมเลือน ตัวเลขประจำ�ตัวประช�ชนที่ไม่มีบันทึกอยู่ในขณะที่ต้องก�รใช้ ซึ่งบุคคลอื่นอ�จจะไม่ทร�บ 
อ�จจะต้องเสียเวล�รอคอย หรือเสียโอก�สในบ�งเรื่อง จึงขอแนะนำ� ถ้�ห�กเป็นไปได้ ขอให้ท่�นจดเลขประจำ�ตัวประช�ชน 
เป็นก�รทดแทนคว�มทรงจำ�ไว้ในแหล่งที่จะสืบค้นได้ง่�ย แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ท่�นก็จะต้องระมัดระวัง ในก�รเปิดเผยคว�มลับ
ของเลขประจำ�ตัวประช�ชนของท่�นด้วย เพร�ะอ�จจะทำ�ให้มีบุคคลอื่นนำ�ไปใช้ในท�งมิชอบ เกิดคว�มเสียห�ยได้
 
        ท่�นทร�บหรือจำ�ได้ หรือไม่ว่� เลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักของท่�น มีเลขอะไรบ้�ง
                 แล้วคนใกล้ชิดของท่�นล่ะ 
   ท่�นทร�บหรือไม่ ถ้�ทร�บ คือ

เลขประจำ�ตัวประช�ชน“คว�มหม�ย”
 จ�กเลขประจำ�ตัวประช�ชน หรือเลข 13 หลัก ท่ีท่�นมีอยู่ดังกล่�วข้�งต้นแล้ว คงต้องก�รทร�บคว�มหม�ย        
กันแล้วว่� มีร�ยละเอียดอย่�งไรบ้�ง
 กำ�หนดโดยระเบียบ ที่ได้รับอำ�น�จม�จ�กกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร
ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2535 กำ�หนดไว้ ดังนี้
“ขอ้ 152  วธิกี�รจดัทำ�และควบคุมทะเบยีนร�ษฎรดว้ยระบบคอมพวิเตอรใ์หเ้ปน็ไปต�มวธิกี�รท่ีสำ�นักทะเบยีนกล�งกำ�หนด
 (1) เลขประจำ�ตัวประช�ชน มี 13 หลัก  แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
  ส่วนที่ 1 มี 1 หลัก หม�ยถึง  ประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท
  ส่วนที่ 2 มี 4 หลัก หม�ยถึง  สำ�นักทะเบียนที่ออกเลขประจำ�ตัวให้กับประช�ชน
  ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 รวมกันมี 7 หลัก หม�ยถึง ลำ�ดับท่ีของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำ�นักทะเบียน
  ส่วนที่ 5 มี 1 หลัก หม�ยถึงเลขตรวจสอบคว�มถูกต้องของเลขประจำ�ตัวประช�ชนทั้งหมด
 (2) ประเภทของบุคคลที่อยู่ในระบบทะเบียนร�ษฎร  แบ่งออกเป็น 8 ประเภท
 ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญช�ติไทย ได้แจ้งก�รเกิดภ�ยในกำ�หนดเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด
 ประเภทที่ 2ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญช�ติไทย ได้แจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด
 ประเภทที่ 3 ไดแ้ก ่คนไทยและคนต่�งด�้วท่ีมีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด�้วซึง่มีชือ่-ร�ยก�รบคุคลในทะเบยีน
บ้�นก่อนวันที่ 31 พฤษภ�คม 2527
 ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่�งด้�วที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วและได้มีก�รย้�ยเข้�ในทะเบียน
บ้�นขณะยังไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน (ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม-31พฤษภ�คม 2527)
 ประเภทที่ 5 ไดแ้ก ่คนไทยและคนต่�งด�้วท่ีมีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด�้วท่ีไดร้บัอนุมัติใหเ้พิม่ชือ่-ร�ยก�ร
บุคคลเข้�ในทะเบียนบ้�น
 ประเภทที่ 6 ได้แก่ คนต่�งด้�วที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ยในลักษณะชั่วคร�ว และคนต่�งด้�วที่เข้�เมือง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
 ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ ö   ซึ่งเกิดในประเทศไทย
 ประเภทที่ 8 ได้แก่ บุคคลต่�งด้�วที่ได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือบุคคลที่ได้รับสัญช�ติไทย
ต�มกฎหม�ย



66

เร่ืองเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย “แนวท�งปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์คว�มรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

ถ้�ท่�นมีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักต�มที่กรอกม�ก่อนหน้�นี้แล้ว ห�กจะทำ�คว�มเข้�ใจให้ง่�ยขึ้น ขอให้ท่�นกรอก
เลขประจำ�ตัวประช�ชนที่มีอยู่อีกครั้ง หรือเลขชุดใหม่ อ�จจะทำ�ให้เห็นภ�พและเข้�ใจม�กขึ้น
เลขเดิม (ถ้�มี)
เลขใหม่ (ถ้�มี)
เพื่อเป็นก�รย้ำ�ให้เข้�ใจ ท่�นกรอกได้อีก
 ท่�นเคยเห็นข้อคว�มต�มระเบียบดังกล่�ว หรือไม่ และเมื่อเห็นแล้ว ท่�นเข้�ใจคว�มหม�ยจ�กบทบัญญัติดังกล่�ว
อย่�งไร ส�ม�รถนำ�ม�เทียบกับเลขที่ท่�นมีอยู่ได้เข้�ใจ หรือไม่
 ข้อคว�มท่ีกล่�วไว้ในข้อ 152 นับว่�เป็นก�รทำ�คว�มเข้�ใจ และส่ือคว�มหม�ยได้ไม่ย�ก สำ�หรับบุคคลท่ีใช้ง�
นบ่อยๆ หรือผ่�นก�รเรียนรู้ม�ระดับหนึ่งแล้ว  แต่เพื่อให้เข้�ใจง่�ยขึ้น เพร�ะบ�งคำ�เป็นภ�ษ�กฎหม�ย ซึ่งจะขออธิบ�ย 
ตั้งแต่กรอบแรกด้�นซ้�ยมือที่มีตัวเลขหลักเดียว โดยยกม�จ�กระเบียบฯ ข้อ 152(2) ที่กล่�วถึงบุคคล 8 ประเภทที่จะ
นำ�ม�ใส่ในช่องแรก แต่ในคำ�อธิบ�ยครั้งนี้ จะขอใช้คำ�ว่� “บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 1-8 หรือเลขอื่นๆ” ทีè
กำ�หนดเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนที่ใช้เลขส่วนแรกเป็นตัวกำ�หนดที่สำ�คัญ

ข้อสังเกตที่ 1 เลขในส่วนแรกเป็น“บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 1-8”(หรือเลขอื่นๆที่จะอธิบ�ยเพิ่ม)

           
 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 1  หม�ยถึง บุคคลที่เกิดในประเทศไทยระหว่�งวันที่ 16 ธันว�คม 2526 
ถึงปัจจุบันและในอน�คต (ห�กยังไม่มีก�รเปลี่ยนแปลง) ห�กพิเคร�ะห์ต�มคุณสมบัติแห่งกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติแล้วว่� 
เป็นบุคคลที่มีสัญช�ติไทย  ได้แจ้งก�รเกิดต่อผู้มีอำ�น�จรับแจ้งภ�ยในกำ�หนดเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด คือ 15 วันนับตั้งแต่
เกดิ ซึง่อ�จจะแจง้ก�รเกดิต่อน�ยทะเบยีนผูร้บัแจง้ประจำ�ตำ�บลหมู่บ�้น(ผูใ้หญ่บ�้น หรอืกำ�นันท่ีมีอำ�น�จเฉพ�ะในเขตหมู่บ�้น
ของกำ�นัน)ได้รับก�รออกสูติบัตร(ท.ร.1) จ�กน�ยทะเบียน ณ ท้องที่เขตคว�มรับผิดชอบของแต่ละสำ�นักทะเบียน หรือก�ร
แจ้งเกิดต่�งท้องที่เกิด ต�มกฏหม�ยกระทรวงว่�ด้วยก�รแจ้งเกิดต่�งท้องที่พ.ศ. 2551 และกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน
พร้อมทั้งเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลเข้�ในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนประวัติร�ษฎร มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14)
 

 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 2  หม�ยถึง บุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 16 ธันว�คม 2526 ถึง
วนัท่ีปจัจบุนั(และอ�จจะหลงัจ�กท่ีเรยีบเรยีงบทคว�มน้ีดว้ย) ไม่ว�่จะน�นเพยีงใด ห�กพเิคร�ะหต์�มคุณสมบติัแหง่กฎหม�ย
ว่�ด้วยสัญช�ติแล้วว่� เป็นบุคคลที่มีสัญช�ติไทย  แต่ไม่ได้แจ้งก�รเกิดภ�ยในกำ�หนดเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด คือ 15 วัน
นับตั้งแต่เกิด เมื่อประสงค์จะดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย ก็ส�ม�รถที่จะแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนทั้งในท้องที่ๆ เกิด และต่�ง
สำ�นักทะเบียนท้องที่ๆ เกิดได้ ต�มที่มีก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 พร้อมด้วยก�ร
ออกกฎกระทรวงและมีก�รส่ังก�รไปยังทุกสำ�นักทะเบียนแล้ว โดยไม่มีก�รจำ�กัดเพด�นอ�ยุก�รรับแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด 
ขอเพียงส�ม�รถห�พย�นหลักฐ�นเพื่อนำ�สืบต่อน�ยทะเบียนให้ได้ว่� เกิดในประเทศไทย และมีสัญช�ติไทยเท่�นั้น ห�ก
ผู้มีอำ�น�จซึ่งมีก�รแบ่งไว้แล้วว่� ถ้�ผู้ท่ีต้องก�รจะแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดอ�ยุไม่เกิน 7 ปีเป็นอำ�น�จของน�ยทะเบียนจะ
พิจ�รณ�อนุญ�ต แต่ถ้�เกินกว่�  7 ปีขึ้นไป เป็นอำ�น�จก�รอนุมัติของน�ยอำ�เภอ เมื่อผู้มีอำ�น�จอนุญ�ต/อนุมัติแล้ว จะ
ได้รับก�รออกก�รออกสูติบัตร(ท.ร.2)และกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนพร้อมท้ังเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลเข้�ในฐ�นข้อมูล
ก�รทะเบียนประวัติร�ษฎร มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) ซึ่งอ�จจะถูกปรับในข้อห�ไม่แจ้งก�รเกิดภ�ยใน
กำ�หนด แต่ถ้�แจ้งก�รเกิดเกินกว่� 10 ปีหลังจ�กเกิด อ�ยุคว�มก็จะสิ้นสุดไป

           1

2
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 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3 หม�ยถึง บุคคลที่มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) ก่อนวัน
ที่ 31 พฤษภ�คม 2527 มี 2 กลุ่ม คือ
 1. บุคคลที่มีสัญช�ติไทย
 2. บุคคลต่�งด้�วที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว
 โดยเลขประจำ�ตัวประช�ชนของบคุคลกลุม่น้ี จะถกูบนัทึกไวจ้�กก�รคัดลอกร�ยก�รจ�กทะเบยีนบ�้น(ท.ร.14) ฉบบั 
พ.ศ.2515 เข�้ในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.14) ฉบบั พ.ศ.2526 ท่ีมีชอ่งร�ยก�รเลขประจำ�ตัวประช�ชนในร�ยก�รขอแต่ละบคุคล
ที่ระดมคัดลอกและกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนถึงเพียงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2527 เท่�นั้น จะไม่มีก�รกำ�หนดให้กับ
บุคคลที่ยังไม่มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนฯ อีกแล้ว
 แล้วจะทร�บได้อย่�งไรว่� บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3 เป็นผู้มีสัญช�ติไทย หรือไม่ โดยหลักก็ให้
พิจ�รณ�จ�กก�รมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน เพร�ะกฎหม�ยว่�ด้วยบัตรประจำ�ตัวประช�ชน บัญญัติไว้ว่� “บุคคลสัญช�ติ
ไทยทุกคนที่อ�ยุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ยกเว้นพระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้�ขึ้นไปจะต้องมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
ท่ีออกต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบัตรประจำ�ตัวประช�ชนทุกคน” แต่ถ้�เป็นเด็กท�รกถึงอ�ยุ 7 ปี ก็พิจ�รณ�จ�กร�ยก�รใน
สูติบัตร หรือในทะเบียนบ้�น ส่วนจะพิสูจน์ว่�เป็นบุคคลคนเดียวกันระหว่�งบุคคลที่ติดต่อกับบุคคลต�มร�ยก�รในฐ�น
ข้อมูลทะเบียนประวัติร�ษฎร ขณะน้ียังไม่มีก�รจัดเก็บภ�พใบหน้�และล�ยพิมพ์น้ิวมือ จึงต้องอ�ศัยก�รพิสูจน์จ�กแหล่ง
อื่นๆ 
 ส่วนบุคคลต่�งด้�วที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว จะไม่ส�ม�รถทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนได้ แต่มีกฎหม�ย
ว่�ด้วยคนเข้�เมือง และกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนคนต่�งด้�ว ที่ออกเอกส�รเป็นเล่ม มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้  ขณะนี้ มี
ระเบียบต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรให้บุคคลกลุ่มน้ีไปทำ�บัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทย ซึ่งมีก�รถ่�ยภ�พ
และบันทึกล�ยพิมพ์นิ้วมือไว้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ แล้ว

 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 4  หม�ยถึง บุคคลที่มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14)ก่อนวัน
ที่ 31 พฤษภ�คม 2527 เช่นเดียวกับบุคคลกลุ่มที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3 มี 2 กลุ่ม คือ
 1. บุคคลที่มีสัญช�ติไทย
 2. บุคคลต่�งด้�วที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว
 แต่มีร�ยละเอยีดเพิม่เติมว�่ สำ�นักทะเบยีนท่ีจะกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหก้บับคุคลกลุม่น้ี จะต้องเปน็บคุคล
ท่ีเคยมีชือ่-ร�ยก�รบคุคลในทะเบยีนบ�้น แต่ในระหว�่งท่ีมีก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนของแต่ละสำ�นักทะเบยีนบคุคล
กลุ่มนี้ได้มีก�รแจ้งย้�ยออกม�ก่อนหน้� พ.ศ.2526 หรือได้มีก�รแจ้งก�รย้�ยเข้�ในทะเบียนบ้�นขณะยังไม่มีเลขประจำ�ตัว
ประช�ชน แลว้นำ�เอกส�รก�รแจง้ย�้ยท่ีอยู ่ซึง่ออกจ�กสำ�นักทะเบยีนต้นท�งม�แจง้ก�รย�้ยเข�้ ณ สำ�นักทะเบยีนท่ีต้องก�ร
แจ้งก�รย้�ยเข้�ในระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม-31พฤษภ�คม 2527 น�ยทะเบียนก็จะกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็น 
บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 4 ให้กับผู้แจ้งย้�ยเข้�ที่ยังไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน  แต่ข้อมูลของผู้แจ้งย้�ยเข้�นี้ 
จะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนบ้�นถึงเพียงวันที่ 31
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 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 5  หม�ยถึง บุคคล 2 กลุ่ม ซึ่งมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น      
(ท.ร.14) เช่นเดียวกับบุคคลกลุ่มที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3 และ 4 คือ
 1. บุคคลท่ีมีสัญช�ติไทย ท่ีได้รับก�รพิสูจน์ว่� มีคุณสมบัติแห่งกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติแล้วว่� เป็นบุคคลท่ีมี
สัญช�ติไทย แต่ยังไม่มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14)ในลักษณะต่�งๆ หลังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2527 
ถึงปัจจุบัน และในอน�คตหลังจ�กที่เรียบเรียงบทคว�มนี้ด้วย เพร�ะอ�จจะยังมีบุคคลที่มีก�รยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่ออยู่ทุกวัน 
ในหล�ยสำ�นักทะเบียน และได้รับก�รพิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครองให้เพิ่มชื่อกับผู้ยื่นคำ�ร้องอยู่ทุกวันท้ังในวันน้ี และ
ในอน�คตตร�บใดที่ยังมีก�รพิสูจน์ว่� บุคคลที่ยื่นคำ�ร้องเป็นผู้มีสัญช�ติไทยที่แท้จริง และบ�งคนเป็นผู้ที่ได้รับก�รกำ�หนด
ให้เป็นผู้มีสัญช�ติไทย เนื่องจ�กรัฐบ�ลมีนโยบ�ย ได้แก่ ชนกลุ่มช�ติพันธุ์ต�มระเบียบกระทรวงมห�ดไทย หรือระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ได้รับอนุมัติจ�กผู้มีอำ�น�จแล้วน�ยทะเบียนนำ�คำ�อนุมัตินั้น ม�เพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียน
บ้�น(ท.ร.14)ก่อนวันที่ 1 มิถุน�ยน 2543 ก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนไม่มีรหัสใดๆ ที่เป็นก�รบอกว่� เป็นชน    
กลุ่มไหน ใครได้รับก�รอนุมัติและอนุญ�ตก่อนก็จะเรียงไปต�มลำ�ดับต่อจ�กเลข 13 หลักชุดเดิม
 2. บุคคลต่�งด้�วท่ีมีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว และได้รับก�รเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น            
(ท.ร.14) กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนกอ่นวนัท่ี 22 มีน�คม 2535 มีร�ยละเอยีดเพิม่เติมว�่ สำ�นักทะเบยีนท่ีจะกำ�หนด
เลขประจำ�ตัวประช�ชนให้กับบุคคลกลุ่มนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) ข้อมูลของ
บุคคลกลุ่มนี้ จะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนบ้�นถึงเพียงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2527 เท่�นั้น หรือ บุคคลที่ได้รับอนุมัติจ�กผู้มี
อำ�น�จแล้วน�ยทะเบียนนำ�คำ�อนุมัตินั้น ม�เพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14)ก่อนวันที่ 22 มีน�คม 2535 
ก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนไม่มีรหัสใดๆ ที่เป็นก�รบอกว่� เป็นชนกลุ่มไหน ใครได้รับก�รอนุมัติและอนุญ�ตก่อน
ก็จะเรียงไปต�มลำ�ดับ ต่อจ�กเลข 13 หลักชุดเดิมจะไม่มีก�รกำ�หนดให้กับบุคคลกลุ่มนี้ที่ยังไม่มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในฐ�น
ข้อมูลก�รทะเบียนฯอีก 
  ก�รจะแยกประเภทบุคคลกลุ่มนี้ ก็ดูได้จ�กเอกส�รแสดงตัวบุคคล ถ้�ไม่มีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน มีแต่
ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว และหรือบัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทย ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้ว 

 บุคคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6  หม�ยถึง บุคคลต่�งด้�วท่ีเข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย แต่อยู่ใน
ลักษณะชั่วคร�ว หรือบุคคลที่เข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย อ�จจะเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้มีก�รพิสูจน์ต�มหลักกฎหม�ย 
หรือมีคว�มชัดเจนว่� “ไม่มีสัญช�ติไทย” หรือรอก�รพิสูจน์  มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) และหรือใน
ทะเบียนประวัติชนกลุ่มช�ติพันธุ์ โดยแยกเป็น 2 แบบ ดังนี้
 1. บุคคลมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) มี 2 ลักษณะได้แก่ 
   1.1 บุคคลต่�งด้�วที่ได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้มีอำ�น�จให้เพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลแล้ว น�ยทะเบียนจะบันทึกข้อมูลเข้�
ฐ�นข้อมูลระบบก�รทะเบียนประวัติร�ษฎร ซึ่งมีก�รเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลถึงปัจจุบัน และในอน�คตหลังจ�กที่เรียบเรียง
บทคว�มนี้ด้วย ยังมีบุคคลที่มีก�รยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่ออยู่ทุกวัน ตร�บใดที่ยังมีก�รพิสูจน์ว่� บุคคลที่ยื่นคำ�ร้องเป็นบุคคล
ต่�งด้�ว ทั้งที่เข้�ม�อยู่น�นแล้ว หรือเข้�ม�อยู่ใหม่
   1.2 บุตรของบุคคลต่�งด้�วที่เกิดทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ มีก�รบันทึกชื่อ-ร�ยก�รบุคคลไว้ระหว่�ง
รอก�รกำ�หนดนโยบ�ย จึงแยกไม่ออกว่� บุคคลใดเข้�ม�จ�กนอกประเทศ บุคคลใดเป็นบุตรเกิดในประเทศ ห�กเกิดใน
ประเทศจรงิ แต่ไม่ไดแ้จง้ก�รเกดิ หรอืไปแจง้แลว้ จ�้หน้�ท่ีปฏิเสธ กฎหม�ยบญัญัติใหข้อหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.20/1) 
เพื่อใช้เป็นหลักฐ�น มีศักดิ์เทียบเท่�สูติบัตร(ส่วนบุคคลสัญช�ติไทยที่เกิดนอกประเทศ ถ้�เป็นบุคคล กฎหม�ยของไทยมี
อำ�น�จนอกอ�ณ�เขตด้วยก�รไปแจ้งต่อน�ยทะเบียนที่สถ�นทูต และกงสุล)
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 กรณีของบุคคลท่ีก�รมีนำ�ชื่อ-ร�ยก�รบุคคลเพิ่มเข้�ในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) บ�งส่วนได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้มี
อำ�น�จใหเ้พิม่ชือ่-ร�ยก�รบคุคลแลว้ น�ยทะเบยีนจะบนัทึกขอ้มูลเข�้ฐ�นขอ้มูลระบบก�รทะเบยีนประวติัร�ษฎร หรอืสำ�นัก
ทะเบียนกล�งเป็นผู้ขออนุมัติผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งปรับปรุงฐ�นข้อมูลจ�กบุคคลท่ีมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียน
ประวัติที่ได้รับมอบต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลให้จัดเก็บแล้วม�พัฒน�ข้อมูลเป็นร�ยกลุ่ม ปัจจุบันก�รเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคล
เข้�ในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) จะดำ�เนินก�รให้เฉพ�ะบุคคลที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย และอยู่ระหว่�งในเวล�ที่ได้รับ
อนุญ�ตให้อยู่ชั่วคร�ว โดยพิจ�รณ�จ�กหลักฐ�นที่กระทรวงก�รต่�งประเทศหรือเจ้�หน้�ที่ตรวจคนเข้�เมืองอนุญ�ต ต�มที่
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยกำ�หนดไว้เท่�นั้น 
 2. บคุคลมีชือ่-ร�ยก�รบคุคลในทะเบยีนประวติัชนกลุม่ช�ติพนัธุ ์บคุคลกลุม่น้ี มีท้ังท่ีเกดิในประเทศไทยและนอก
ประเทศ ได้รับก�รบันทึกชื่อ-ร�ยก�รบุคคลไว้ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล ในหล�ยยุคสมัย และรอก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร
กำ�หนดสถ�นะบุคคล จึงแยกไม่ออกว่� บุคคลใดเข้�ม�จ�กนอกประเทศ บุคคลใดเป็นบุตรเกิดในประเทศ เพร�ะสำ�รวจ
และจดัทำ�ทะเบยีนประวตัไิวพ้รอ้มกนัเปน็ร�ยครอบครวั ร�ยหมูบ่�้น บ�งพืน้ทีม่กี�รยกฐ�นะ หรอืปรบัปรงุฐ�นขอ้มลูของ
บุคคลกลุ่มนี้จ�กทะเบียนประวัติเข้�ในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) ซึ่งไม่ได้ระบุข้อมูล ดังที่บันทึกอยู่ในทะเบียนประวัติ ห�กจะ
ให้เกิดคว�มชัดเจนในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล จะต้องนำ�ข้อมูลทั้งสองส่วนม�พิจ�รณ�ร่วมกัน จึงจะได้ผล
 บุคคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนข้ึนต้นด้วยเลข 6 สำ�หรับกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มช�ติพันธ์ุ จะมีก�รกำ�หนดแยกเป็นรหัส
กลุ่ม (ตัวเลขหลักที่ 6 และ 7) ต�มแต่ละกลุ่มช�ติพันธุ์ ที่มีห้วงระยะเวล�ก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัติในเวล�ที่
แตกต่�งกัน ข้ึนอยู่กับนโยบ�ยของรัฐบ�ลในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงมีก�รแบ่งไว้หล�ยกลุ่ม ส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กช่วงท้�ยของบทน้ี            
มีตัวอย่�งให้เห็น ดังนี้

 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7  หม�ยถึง บุตรของบุคคลต่�งด้�วที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย แต่
อยู่ในลักษณะชั่วคร�ว หรือบุตรบุคคลที่เข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ที่เกิดในประเทศไทย และได้มีก�รแจ้งก�รเกิด
µ่อนายทะเบียน มี2 แบบ คือ แจ้งก�รเกิดภ�ยใน 15 วันนับตั้งแต่เกิด หรือแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด น�ยทะเบียนจะออก
สูติบัตร(ท.ร.3)ให้ มีช่ือ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) หรือบันทึกในทะเบียนประวัติกล�ง หรือทะเบียนบ้�นกล�ง 
ในกรณียังไม่ออกเล่มทะเบียนบ้�น (ท.ร.13)ให้

 บุคคลที่เคยได้รับสูติบัตร(ท.ร.3)ไว้แล้ว ห�กมีเจ้�หน้�ที่และหรือน�ยทะเบียนคนใด จะจำ�หน่�ยโดยอ้�งว่� แจ้ง
เกิดและได้สูติบัตรม�โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย เจ้�ของสูติบัตรจะต้องได้รับก�รแจ้งต�มม�ตร� 30 แห่งพระร�ชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.2539 ก่อน ห�กจำ�หน่�ยโดยมิได้แจ้งให้ชี้แจง ในท�งกฎหม�ย จะถือว่� เป็นก�รปฏิบัติ
โดยมิชอบด้วยกฎหม�ย มีสิทธิฟ้องเป็นคดีเพื่อให้คืนกลับเหมือนเดิมได้

บุคคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 6-XXxx-50xxx-xx-x หม�ยถึง บุคคลบนพื้นท่ีสูงท่ีรวมทุกกลุ่มช�ติพันธุ์         
ที่สำ�รวจฯ เมื่อ พ.ศ.2533-2534 ในท้องที่ 20 จังหวัด และออกบัตรประจำ�ตัวบุคคลบนพื้นที่สูงให้ แต่เดิมมิได้
มีก�รกำ�หนดรหัสกลุ่ม ต่อม�ได้มีก�รปรับปรุงแก้ไขให้มีก�รกำ�หนดรหัสกลุ่มใหม่ทำ�ให้ชัดเจนขึ้น

“ปัจจุบันมีข้อกำ�หนดใหม่ บุตรบุคคลต่�งด้�วที่น�ยทะเบียนรับแจ้งก�รเกิดแล้วออกสูติบัตร(ท.ร.3)ให้ จะต้องเป็น
บุคคลที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ยเท่�นั้น” ถ้�ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย จะได้แบบอื่น

บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลขบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข บุตรของบุคคลต่�งด้�วที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย แต่บุตรของบุคคลต่�งด้�วที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย แต่
7
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 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 8  หม�ยถึง บุคคลที่มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) เช่น
เดียวกับบุคคลกลุ่มที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3 4 และ 5 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 1. บคุคลท่ีมีสัญช�ติไทย ท่ีไดร้บัก�รพสูิจน์ว�่ มีคุณสมบติัแหง่กฎหม�ยว�่ดว้ยสัญช�ติแลว้ว�่ เปน็บคุคลท่ีมีสัญช�ติ
ไทย มี 3 ลักษณะ โดยพิจ�รณ�จ�กตัวเลขจ�กรหัสกลุ่ม(ตัวเลขหลักที่ 6 และ 7) คือ
   1.1 บุคคลกลุ่มช�ติพันธุ์ช�วเข�ดั้งเดิม 9 ชนเผ่�ที่อ�ศัยอยู่ในท้องที่ 20 จังหวัดพื้นที่สูง อำ�น�จก�รพิจ�รณ�
เป็นของน�ยอำ�เภอ ห�กพิจ�รณ�อนุมัติแล้ว ในท�งกฎหม�ยถือว่� เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มหลักดินแดนและ
หลักส�ยโลหิต มีสัญช�ติไทยนับตั้งแต่เกิด น�ยทะเบียนจะยกเลิกเลขประจำ�ตัวประช�ชนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงกำ�หนดเลข
ประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ใหเ้ปน็เลข 8-XXxx-84xxx-xx-x แลว้เพิม่ชือ่-ร�ยก�รบคุคลในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.14)ต้ังแต่วนั
ที่ 1 มิถุน�ยน 2543 ถึงปัจจุบัน และในอน�คต หลังจ�กที่เรียบเรียงบทคว�มนี้ด้วย เพร�ะอ�จจะยังมีบุคคลที่ยื่นคำ�ร้อง
ขอเพ่ิมช่ืออยู่ทุกวัน ในหล�ยสำ�นักทะเบียน และได้รับก�รพิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครองให้เพ่ิมช่ือกับผู้ย่ืนคำ�ร้องอยู่ทุกวัน                        
ทั้งในวันนี้ และในอน�คตตร�บใดที่ยังมีก�รพิสูจน์ว่� บุคคลที่ยื่นคำ�ร้องเป็นผู้มีสัญช�ติไทยที่แท้จริง

 

 1.2 บุตรและหล�นบุคคลต่�งด้�วท่ีเกิดในประเทศไทย ท่ีเกิดม�มีสัญช�ติไทยแล้วถูกประก�ศคณะปฏิวัติ ฉบับ 
337 เมื่อวันที่ 13 ธันว�คม 2515 ถอนสัญช�ติและกำ�หนดให้ไม่ได้สัญช�ติไทย กลุ่มที่ได้รับกลับคืนสัญช�ติไทยโดยอ�ศัย
คว�มในม�ตร� 23 แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 บุคคลกลุ่มนี้ มีคุณสมบัติ 3 ประก�ร คือ เป็น
บุตรและหล�นบุคคลต่�งด้�วที่เกิดในประเทศไทย มีหลักฐ�นก�รเกิดจ�กน�ยทะเบียน เช่น สูติบัตร หรือหนังสือรับรอง
ก�รเกิด(ท.ร.20/1) อ�ศัยอยู่ในประเทศต่อเนื่อง และมีคว�มประพฤติดี ทำ�คุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีพย�นบุคคล
ที่น่�เชื่อถือไม่น้อยกว่� 3 คน เป็ยผู้รับรองพฤติกรรม ซึ่งกฎหม�ยมีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับวันที่เกิดของบุคคล 2 กลุ่ม ดังนี้
   1) บุตรของบุคคลต่�งด้�วที่เกิดในประเทศไทยถึงวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2535
   2) บุตรของบุคคลต�ม 1) ที่เกิดในประเทศไทยถึงวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2551
   ส่วนบิด� ม�รด�ของบุคคลต�ม 1) หรือ 2) จะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ เป็นบุคคลที่เข้�
เมืองอยูใ่นลกัษณะใด กฎหม�ยมิไดเ้ลอืกปฏิบติั อำ�น�จก�รพจิ�รณ�เปน็ของน�ยอำ�เภอในต่�งจงัหวดัทุกอำ�เภอและผูอ้ำ�นวย
ก�รเขตในกรุงเทพฯ ทุกเขต ห�กพิจ�รณ�อนุมัติแล้ว ในท�งกฎหม�ยถือว่� เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มหลักดิน
แดน โดยจะได้กลับคืนสัญช�ติไทยพร้อมกันทุกคนตั้งแต่วันที่กฎหม�ยมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2551 น�ย
ทะเบียนจะยกเลิกเลขประจำ�ตัวประช�ชนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ให้ เป็นเลข 8-XXxx-
73xxx-xx-x แล้วเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14)ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภ�คม 2551 ถึงปัจจุบัน และใน
อน�คตหลังจ�กที่เรียบเรียงบทคว�มนี้ด้วย เพร�ะอ�จจะยังมีบุคคลที่ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่ออยู่ทุกวัน ในหล�ยสำ�นักทะเบียน 
และได้รับก�รพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครองให้เพิ่มชื่อกับผู้ยื่นคำ�ร้องอยู่ทุกวัน ทั้งในวันนี้ และในอน�คตตร�บใดที่ยังมี
ก�รพิสูจน์ว่� บุคคลที่ยื่นคำ�ร้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต�มม�ตร� 23 ที่แท้จริง

  1.3 บุตรบุคคลต่�งด้�วที่ได้รับอนุญ�ตต�มกระบวนก�รขอสัญช�ติต�มม�ตร� 7ทวิ วรรคสอง แห่งพระ
ร�ชบัญญัติสัญช�ติ แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และแก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 เมื่อได้รับก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตม�แล้ว ใน

บคุคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 8-XXxx-73xxx-xx-x มีฐ�นะเปน็บคุคลสัญช�ติไทยต้ังแต่เกดิต�มหลกัดนิแดน 
นับตั้งแต่ 28 ก.พ.2551 ไม่ส�ม�รถถูกถอนสัญช�ติได้  มีสิทธิในท�งก�รเมืองเต็มรูปแบบ

บุคคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 8-XXxx-XXxxx-xx-x มีฐ�นะเป็นบุคคลสัญช�ติไทยต้ังแต่เกิดต�มหลักดิน
แดน อ�จถูกถอนสัญช�ติได้ ถ้�เข้�ข่�ยเป็นภัยต่อคว�มมั่นคง มีสิทธิเลือกตั้ง 
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ท�งกฎหม�ยถือว่� เป็นผู้มีสัญช�ติไทยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญ�ต จ�กนั้นเป็นหน้�ที่ของน�ยทะเบียนจะยกเลิกเลขประจำ�
ตัวประช�ชนเดิม(ถ้�มี)แล้วกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ให้เป็นเลข 8-XXxx-XXxxx-xx-x แล้วเพิ่มชื่อ-ร�ยก�ร
บคุคลในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.14) ถงึปจัจบุนั และในอน�คตหลงัจ�กท่ีเรยีบเรยีงบทคว�มน้ีดว้ย เพร�ะอ�จจะยงัมีบคุคลท่ียืน่
คำ�ร้องขอสัญช�ติไทยต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลอยู่ทุกวัน และได้รับก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตให้กับผู้ยื่นคำ�ร้องอยู่เนืองๆ  ทั้งใน
วันนี้ และในอน�คตตร�บใดที่ยังมีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและผ่�นก�รพิสูจน์ว่� บุคคลที่ยื่นคำ�ร้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับสัญช�ติไทย ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยมอบอำ�น�จให้เป็นของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด และอธิบดีกรม
ก�รปกครอง เป็นผู้เห็นชอบ ห�กมีคุณสมบัติครบต�มมติคณะรัฐมนตรี

 2. บคุคลต่�งด�้วท่ีมีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด�้ว และไดร้บัก�รเพิม่ชือ่-ร�ยก�รบคุคลในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.14)
กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนตั้งแต่วันที่ 22 มีน�คม 2535 เป็นต้นม� ไม่ว่�จะได้รับอนุญ�ตให้เป็นบุคคลต่�งด้�วเข้�
เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย มีถิ่นที่อยู่ถ�วรในลักษณะใด ต�มกฎหม�ยถือว่� เป็นประช�กรของประเทศไทยอย่�งถูกต้อง
ในลักษณะใด ซึ่งมีกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมืองกำ�หนดเป็นโควต�ไว้ในแต่ละปีประเทศละ 100 คน หรือกลุ่มนอกกำ�หนด
จำ�นวนโควต� ซึง่ขึน้อยูก่บันโยบ�ยของรฐับ�ล ท่ีมีเปน็ระยะสำ�หรบัชนุกลุม่ช�ติพนัธุท่ี์เข�้ม�อ�ศยัอยูน่�นม�กแลว้ จะไดร้บั
สิทธิบ�งประก�ร เช่น ก�รที่ไม่ต้องขออนุญ�ตออกนอกเขตจังหวัด เพร�ะรัฐมนตรีฯ ได้อนุญ�ตให้ทั้งขอบเขตของประเทศ
แล้ว แต่ถ้�จะออกนอกเขตประเทศไทยต้องขออนุญ�ตต�มกระบวนก�ร 
มิฉะนั้น สิทธิก�รได้รับอนุญ�ตจะสิ้นสุด ภ�รกิจของสำ�นักทะเบียนจะมีหน้�ที่กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนให้กับบุคคล
กลุ่มนี้เป็นเลข 8-XXxx-XXxxx-xx-x แล้วเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) พร้อมทั้งทำ�บัตรประจำ�
ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทยให้ด้วย  ถึงปัจจุบัน และในอน�คตหลังจ�กที่เรียบเรียงบทคว�มนี้ด้วย อ�จจะยังมีบุคคลที่ยื่นคำ�ร้อง
ขออนุญ�ตอ�ศัยมีถิ่นที่อยู่อ�ศัยแบบถ�วร ซึ่งเมื่อได้รับก�รอนุญ�ตจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยอยู่เป็นระยะๆ 
 ห�กได้รับอนุญ�ตให้แปลงสัญช�ติเป็นไทย หรือขอถือสัญช�ติต�มส�มีไทยได้แล้ว น�ยทะเบียนก็ต้องเปลี่ยนเลข
ประจำ�ตัวประช�ชนชุดใหม่ให้ เพร�ะมีก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะ แม้ว่�บุคคลกลุ่มนี้ หลังจ�กเปลี่ยนเลข 13 หลักจะไม่มีเลข
รหัสในหลักที่ 6 และ 7 ก็ต�ม
 นอกจ�กข้อมูลที่กล่�วถึงเลขประจำ�ตัวประช�ชนทั้ง 8 ประเภทแล้ว ยังมีเลขอื่นๆ อีกหรือไม่

 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 9 หม�ยถึง บุคคลในพระบรมร�ชวงศ์บรมวงศ�นุวงศ์(ก�รกำ�หนดเลข อ�จ
จะเป็นไปต�มหนังสือสั่งก�รของสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่สั่งก�รไปยังสำ�นักทะเบียน  แต่ไม่ปร�กฏเป็นข้อมูลต่อส�ธ�รณะ)

 บุคคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 หม�ยถึง บุคคลท่ีได้รับก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัติของกลุ่ม
บุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลที่ไม่มี
สถ�นะท�งทะเบียน พ.ศ.2548 ที่แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
 1. กลุม่ท่ีสำ�รวจต�มยทุธศ�สตรก์�รจดัก�รปญัห�สถ�นะและสิทธขิองบคุคล ซึง่มีนโยบ�ยต�มมติคณะรฐัมนตรเีม่ือ
วันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2549 ให้สำ�รวจบุคคลทุกคนที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยม�น�นแล้ว แต่ยังไม่มีเอกส�รแสดงตนและ
ข้อมูลท�งทะเบียนร�ษฎรของรัฐ ต�มที่กำ�หนดโดยใช้แบบสำ�รวจเพียงกระด�ษแผ่นเดียว ชื่อ แบบ 89  เมื่อโรงเรียน หรือ
ชมุชน หรอืสถ�บนัใดๆ รว่มกนัสำ�รวจตัวบคุคลว�่ มีตัวตนอยูจ่รงิ ในตอนแรกน�ยทะเบยีนตรวจสอบแลว้ส�ม�รถกำ�หนด 

บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 8-XXxx-XXxxx-xx-x มีฐ�นะเป็นบุคคลต่�งด้�ว เข้�เมือง   โดยชอบด้วย
กฎหม�ย มีถิ่นที่อยู่ถ�วร อ�จถูกเพิกถอนก�รอนุญ�ตได้ ถ้�เข้�ข่�ยเป็นภัยต่อคว�มมั่นคง  ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่
อ�จมีคุณสมบัติที่จะขอถือสัญช�ติต�มส�มี หรือขอแปลงสัญช�ติเป็นไทยได้

9

0
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เลขประจำ�ตัวประช�ชน เป็นเลข 0-XXxx-89xxx-xx-x (ตัวเลขหลักที่ 6-7 คือ กลุ่ม 89) เพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคล
เข�้ในฐ�นขอ้มูลทะเบยีนประวติัร�ษฎร แลว้ออกบตัรประจำ�ตัวบคุคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบยีนมีอ�ย ุ10 ปบีตัรมีลกัษณะ
คล้�ยบัตรกดเงินสดของธน�ค�ร ด้�นที่มีภ�พถ่�ยและร�ยก�รบุคคล พื้นจะเป็นสีข�ว ส่วนอีกด้�นจะเป็นสีชมพู ทำ�ให้กับ
บุคคลตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เป็นไปต�มหนังสือสั่งก�รของสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนม�ก ที่ มท 0308.1/ ว 12 
ลงวันที่ 5 เมษ�ยน 2550) ต่อม�ภ�ยหลังมีก�รทุจริตเกิดขึ้นหล�ยท้องที่ จึงได้มีก�รสั่งก�รใหม่ ให้มีก�รทำ�ประช�คม
แล้วให้คณะกรรมก�รระดับอำ�เภอพิจ�รณ� จึงจะให้น�ยทะเบียนเพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลและทำ�บัตรแบบเดียวกัน โดยสิ้น
สุดก�รดำ�เนินก�รในวันที่ 2พฤศจิก�ยน 2554 แต่ยังมีบุคคลจำ�นวนม�กที่ยื่นแบบ 89 ภ�ยในกำ�หนดเวล�ข้�งต้นแล้ว 
แต่ยังคงค้�งก�รดำ�เนินก�รให้เสร็จสิ้นกระบวนก�รอีกจำ�นวนม�ก อันเป็นเหตุให้ยังมีบุคคลไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนอีก
จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งผู้มีอำ�น�จทั้งในระดับปฏิบัติ ระดับบริห�รชั้นสูง และระดับนโยบ�ยได้เห็นชอบให้ทบทวนและดำ�เนินก�ร
ให้ครบกระบวนก�ร ต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนที่สุดที่ มท 0309.1/ว48 ลงวันที่ 10 ตุล�คม 2557 
 นอกจ�กน้ี ยงัพบว�่ บคุคลกลุม่น้ีมีขอ้ขดัขอ้ง เพร�ะเคยไปขึน้ทะเบยีนแรงง�นท3 สัญช�ติผ�่นก�รถ�่ยรปูใบหน้�
และบันทึกล�ยนิ้วมือในระบบฐ�นข้อมูลทะเบียนประวัติร�ษฎรแล้ว  เมื่อมีก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติใหม่ในบุคคลเดียวกัน 
สำ�นักทะเบียนกล�งกำ�หนดโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคคลซ้ำ�ซ้อน ห�กระบบตรวจพบ จะทำ�ก�รจำ�หน่�ยบุคคลร�ยใหม่
ที่ซ้ำ�ซ้อนออกไป ทำ�ให้ยังมีบุคคลที่มีข้อมูลในระบบก�รทะเบียนร�ษฎรที่ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ตรงกับข้อมูลจริงของแต่ละ
บุคคล ทำ�ให้ก�รมีเอกส�รแสดงตัวยังติดขัดอยู่ตลอดเรื่องนี้ยังเป้นปัญห�ที่ต้องห�รือแก้ไขกันต่อไป

 2. กลุ่มบุคคลที่รับก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติต�มม�ตร� 38 วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียน
ร�ษฎร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 เปน็ไปต�มกฎกระทรวง กำ�หนดใหค้นซึง่ไม่มีสัญช�ติไทยปฏิบติัเกีย่วกบัก�รทะเบยีนร�ษฎร
และกำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียม พ.ศ.2551 โดยพลตำ�รวจเอกโกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่�ก�ระทรวงมห�ดไทย ประก�ศเมื่อ
วันที่ 23 สิงห�คม 2551 และประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 125 ตอนที่ 96 ก ในวันเดียวกัน โดยมีหนังสือแจ้ง
ไปยังทุกสำ�นักทะเบียนต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนม�ก ที่มท 0309.1/ ว94 ลงวันที่ 26 กันย�ยน 2551 
นอกจ�กน้ียงัมีประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรือ่ง ก�รจดัทำ�ทะเบยีนบ�้น และก�รจดัทำ�ทะเบยีนประวติัสำ�หรบับคุคลซ่ึงไม่มี
สัญช�ติไทย ต�มม�ตร� 38 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�ร
ทะเบียนร�ษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ท่ีประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 125 ตอนท่ี 174 ง ลงวันท่ี 11 พฤศจิก�ยน 2551                                                                                         
โดยมีหนังสือแจ้งไปยังทุกสำ�นักทะเบียนต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ท่ีมท 0309.1/ ว8 ลงวันท่ี 17 กุมภ�พันธ์ 2552 
กำ�หนดให้บุคคลต่�งด้�วทุกคนที่อ�ศัยอยู่ในประเทศจริง ต้องก�รมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลทะเบียนประวัติร�ษฎร 
กส็�ม�รถไปติดต่อ ขอยืน่คำ�รอ้งไดทุ้กสำ�นักทะเบยีน เม่ือน�ยทะเบยีนตรวจสอบคุณสมบติัต�มกฎหม�ยและระเบยีบสำ�นัก
ทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2551 ข้อ 105 ซึ่งอำ�น�จ
ก�รพิจ�รณ�เป็นของน�ยอำ�เภอ(ในต่�งจังหวัด)และผู้อำ�นวยก�รเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ โดยหนังสือสั่งก�รกำ�หนดให้น�ย
ทะเบียนกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนให้กับบุคคลท่ีย่ืนคำ�ร้องต�มกฎหม�ยและระเบียบฯ ข้อน้ี คือ เลข0-XXxx-00xxx-xx-x                                                                                          
(ตัวเลขหลักท่ี 6-7 คือ กลุ่ม 00) โดยให้่มีก�รถ่�ยภ�พใบหน้�และจัดเก็บล�ยพิมพ์น้ิวมือในระบบคอมพิวเตอร์          
ต�มคว�มเห็นชอบของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยแล้ว

บุคคลท่ีได้รับก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ต�มระเบียบฯ 2548จะมีเลข 
0-XXxx-89xxx-xx-x และมีบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน บัตรมีอ�ยุ 10 ปี

บุคคลที่ได้รับก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ต�มม�ตร� 38 วรรคสอง จะ
มีเลข 0-XXxx-00xxx-xx-x มีบัตรประจำ�ตัวเช่นเดียวกับบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ท่ีสำ�รวจต�มยุทธ
ศ�สตร์ฯ เลข 0-XXxx-89xxx-xx-x มีระยะเวล�อ�ยุของบัตร 10 ปี เช่นเดียวกัน
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 ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน พ.ศ.
2548 กำ�หนดไว้ ใกล้เคียงกับไม่ต่�งจ�กระเบียบฯ 2535 คือ
 เลขประจำ�ตัวประช�ชนสำ�หรับบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนประกอบด้วยเลข 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
 ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยเลข 1 หลักเป็นเลขศูนย์
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยเลข 4 หลัก หม�ยถึงเลขรหัสสำ�นักทะเบียนที่สำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลที่
ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน
 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 รวมกันประกอบด้วยเลข 7 หลัก หม�ยถึงลำ�ดับที่ของบุคคลในแต่ละ สำ�นักทะเบียน 
โดยสองหลักแรกของส่วนที่ 3 กำ�หนดเป็นเลข 89 หม�ยถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนต�มระเบียบนี้
 ส่วนที่ 5 ประกอบด้วยเลข 1 หลัก หม�ยถึงเลขตรวจสอบคว�มถูกต้องของเลขประจำ�ตัวแต่ละ   ชุดตัวเลข 
นอกจ�กหลกัเกณฑท่ี์กล�่วม�แลว้ บคุคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึน้ต้นดว้ยเลข 0 ก�รจะแยกประเภท หรอืจำ�แนกบคุคล 
ดูได้จ�กสูติบัตร  เพร�ะกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรที่แก้ไขใหม่ บัญญัติให้น�ยทะเบียนต้องรับแจ้งก�รเกิดให้กับ
เด็กทุกคนไม่ว่�ผู้ให้กำ�เนิดจะเป็นใคร จะมีสัญช�ติไทยหรือไม่ หรือไม่มีข้อมูลว่�เด็กที่ขอแจ้งก�รเกิด ไม่มีบิด� ม�รด� น�ย
ทะเบียนจะต้องสอบสวน รวบรวมพย�นหลักฐ�นแล้ววิเคร�ะห์ก�รมีสัญช�ติของเด็กให้ได้ จ�กนั้นจึงมีคำ�สั่งท�งปกครอง
ออกสูติบัตรให้ พร้อมทั้งบันทึกชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลระบบทะเบียนประวัติร�ษฎร  ในทะเบียนประวัติต�ม
แบบที่กฎหม�ยกำ�หนด  ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลบุคคล  ห�กมีสูติบัตรก็จะแยกประเภทบุคคลได้ง่�ย ซึ่งกฎหม�ยกำ�หนดให้
น�ยทะเบียนออกสูติบัตรแยกลักษณะของบิด� ม�รด�ต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่มท 0309.1/ ว8 ลงวันที่ 17 
กุมภ�พันธ์ 2552 คือ สูติบัตร(ท.ร.031) และมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติ สำ�หรับบุตรของบุคคล 4 กลุ่ม คือ
 1. บัตรรุ่นที่ออกตั้งแต่ พ.ศ. 2547, 2549 และ 2551 จะเป็นสีชมพู ทั้ง 2 คน 
 2. บัตรที่ออกตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ด้�นที่มีแถบแม่เหล็ก จะเป็นสีต่�งๆ ต�มประเภทของกิจก�รได้แก่
    2.1 ล�ยพื้นสีฟ้� เป็นกิจก�รประมง
    2.2 ล�ยพื้นสีส้ม เป็นกิจก�รต่อเนื่องประมงทะเล
    2.3 ล�ยพื้นสีเขียว เป็นกิจก�รเกษตรและปศุสัตว์
    2.4 ล�ยพื้นสีเหลืองเป็นกิจก�รก่อสร้�ง
    2.5 ล�ยพื้นสีเท�เป็นกิจก�รผู้รับใช้ในบ้�น
    2.6 ล�ยพื้นสีน้ำ�ต�ลเป็นกิจก�รอื่นๆ
 ระหว่�งท่ีบุคคลกลุ่มน้ีขอรับก�รอนุญ�ต จะต้องมีน�ยจ้�งเป็นผู้รับรอง เพร�ะจะต้องเกี่ยวข้องกับในอนุญ�ตให้
คนต่�งด้�วทำ�ง�น(Work Permit)พร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ของน�ยจ้�งไว้ในบัตรฯด้วย ในก�รขออนุญ�ตจะต้องผ่�นก�ร
ตรวจร่�งก�ย เพื่อให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง ว่�ไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้�มอ�ศัยอยู่ในประเทศ 5 โรคร้�ยแรง 
พร้อมทั้งชำ�ระค่�อนุญ�ตและสมทบเงินกองทุนต่�งๆ ต�มที่กำ�หนด
 บุคคลที่เป็นแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติเลขประจำ�ตัวประช�ชน 00 XXXX XXXXXX X ที่ยังขึ้นทะเบียนขอ
อนุญ�ตทำ�ง�น และผ�่นก�รพสูิจน์สัญช�ติ ไดร้บัหนังสือเดนิท�งชัว่คร�ว(Temporary Passport) ของแต่ละประเทศ ท้ัง 
3 ประเทศแล้ว จะมีสิทธิได้รับก�รผ่อนผันให้อยู่ในประเทศชั่วคร�วต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล ซึ่งส�ม�รถนำ�หนังสือเดินท�ง
และใบอนุญ�ตทำ�ง�น(work permit)ไปยืน่คำ�ขอปรบัสถ�นะท�งทะเบยีนร�ษฎรยกเลกิเลข 00 จำ�หน่�ยร�ยก�รออกจ�ก
ทะเบียนประวัติ(ท.ร.38/1) เปลี่ยนไปเป็นเลขประจำ�ตัวประช�ชน ขึ้นต้นด้วยเลข 6 ไม่มีกลุ่ม โดยเลขที่จะได้รับใหม่ คือ 
6-XXXX-XXXXX-XX-X มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) ต�มหนังสือของสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท 
0309.1/ว 8 ลงวันที่  10 พฤษภ�คม 2553 เรื่อง ก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรสำ�หรับแรงง�นต่�งด้�วสัญช�ติพม่� ล�ว
และกัมพูช� ที่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติต�มยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รแรงง�นต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมืองทั้งระบบ  และจะ
ได้รับก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทยฉบับใหม่  และเมื่อหมดอ�ยุของหนังสือเดินท�งชั่วคร�ว มีข้อตกลงระหว่�ง



74

เร่ืองเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย “แนวท�งปฏิบัติ เม่ือพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก” และองค์คว�มรู้เก่ียวกับเลข 13 หลัก 

ประเทศให้กลับไปประเทศต้นท�ง เพื่อเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินท�งปกติ และยื่นคำ�ร้องขออนุญ�ตเข้�เมือง(ขอวีซ่�)ประเภท
ขออนุญ�ตทำ�ง�น ก็จะมีสิทธิกลับเข้�ม�อยู่โดยชอบด้วยกฎหม�ยแบบชั่วคร�วต�มระยะเวล�ที่รัฐบ�ลกำ�หนด แล้วใช้ข้อมูล
เดมิในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.13) ส่วนบตัรประจำ�ตัวกข็ึน้อยูก่บัระยะเวล�และเง่ือนไขท่ีมีก�รกำ�หนดไว ้แต่ถ�้ไม่ประสงค์จะกลบั
เข�้ม�อยูใ่นประเทศไทยอกี น�ยทะเบยีนกอ็�จจะติดต่อเจ�้บ�้น หรอืน�ยจ�้ง เพือ่แจง้ใหท้ร�บกอ่นท่ีจะจำ�หน่�ยชือ่-ร�ยก�ร
บุคคลออกจ�กทะเบียนบ้�น(ท.ร.13)และฐ�นข้อมูลระบบทะเบียนประวัติร�ษฎร
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 เม่ืออยูอ่�ศยัไประยะหน่ึง ห�กมีบตุร ไม่ว�่จะกบับคุคลท่ีเปน็ผูมี้สัญช�ติไทย หรอืบคุคลท่ียงัไม่มีสัญช�ติไทย หรอื 
ไม่มีเอกส�รแสดงตัว ไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรที่แก้ไขเมื่อพ.ศ.2551 จะต้องแจ้ง
ก�รเกิดบุตรต่อน�ยทะเบียน สูติบัตรที่ได้รับก็จะแยกประเภทบุคคล ซึ่งกฎหม�ยกำ�หนดให้น�ยทะเบียนออกสูติบัตรแยก
ลักษณะของบิด� ม�รด�ต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่มท 0309.1/ ว8 ลงวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2552 คือ สูติบัตร
(ท.ร.03) สำ�หรับบุตรของบุคคลผู้ไม่มีสัญช�ติไทยถกลุ่มแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วย
เลข 00และมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติ สำ�หรับบุตรของบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1. บตุรของบดิ�และม�รด�
ที่ขึ้นทะเบียนแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ(พม่� กัมพูช�และ ล�ว) ที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 00 ที่ยัง
ต่ออ�ยุก�รอยู่ในประเทศด้วยก�รขออนุญ�ตทำ�ง�น เมื่อแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนแล้ว บุตรจะได้สูติบัตร(ท.ร.03)มีเลข
ประจำ�ตัวประช�ชน 00-XXXX-XXXXX-X และจะมีช่ือ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติ(ท.ร.38)ของบิด� หรือม�รด� 
 2. บุตรของบิด�และม�รด�ที่ขึ้นทะเบียนแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติฯ คู่สมรสฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้
ต่ออ�ยุก�รอนุญ�ต  ขึ้นอยู่กับว่� บิด� หรือม�รด�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งที่ยังต่ออ�ยุก�รทำ�ง�นกับกรมก�รจัดห�ง�น เมื่อแจ้ง
ก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนแล้ว บุตรจะได้สูติบัตร(ท.ร.03)มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 00-XXXX-XXXXXX-X และจะ
มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติ(ท.ร.38)ของบิด� หรือม�รด� ขึ้นอยู่กับว่� เป็นบิด�หรือม�รด�ที่ไม่ข�ดต่ออ�ยุ 
บุตรก็จะมีชื่อในทะเบียนประวัติของบุคคลนั้น
 3. สำ�หรับบุตรของบิด�และม�รด�ที่ขึ้นทะเบียนแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติฯ แต่ทั้ง 2 ฝ่�ยไม่ได้ต่ออ�ยุก�ร
อนุญ�ต เม่ือแจง้ก�รเกดิต่อน�ยทะเบยีนแลว้ บตุรจะไดสู้ติบตัร(ท.ร.031)มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 0-XXXX-XXXXX-X 
และจะมชีือ่-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัตกิล�ง(ท.ร.38 ก)ของสำ�นกัทะเบยีน มีลกัษณะเหมอืนทะเบยีนบ้�นกล�งของ
สำ�นักทะเบียน ดังได้กล่�วม�ก่อนหน้�นี้แล้ว

 บคุคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวขึน้ต้นดว้ยเลข 000 หม�ยถงึ ผูห้ลบภัยก�รสู้รบจ�กพม่� เปน็ผูท่ี้อยูใ่นพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คร�ว 
มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติ ซึ่งกระทรวงมห�ดไทยร่วมกับองค์ก�รระหว่�งประเทศจัดทำ�ร่วมกัน ไม่มีข้อมูลท่ี
สืบค้นได้จ�กฐ�นข้อมูลเชื่อมโยงระบบเครือข่�ย(ไม่ออนไลน์) และได้ออกบัตรประจำ�ตัว มีลักษณะและรูปแบบ เป็นเลข 
13 หลัก แต่จะมีก�รเว้นไม่เหมือนกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีกำ�หนดม�ก่อนหน้�น้ี คือ 000-XXXX-XXXXX-X ก�รกำ�หนดเลข 
อ�จจะเปน็ไปต�มหนังสือส่ังก�รของสำ�นักทะเบยีนกล�ง ท่ีส่ังก�รไปยงัสำ�นักทะเบยีน  แต่ไม่ปร�กฏเปน็ขอ้มูลต่อส�ธ�รณะ  
สำ�หรับบัตรแบบอื่นๆ คงได้เคยเห็นกันม�แล้ว แต่สำ�หรับบัตรประจำ�ตัวแบบนี้ อ�จจะไม่เคยพบ จึงขอนำ�ม�ให้ได้ชมกัน

ก�รออกสูติบตัรใหก้บัผูเ้กดิในดนิแดนไทยทุกคน เปน็ก�รปฏิบติัต�มรฐัธรรมนูญฯ ท่ีมีผลผกูพนักบักฎหม�ย ระหว�่ง
ประเทศที่ประเทศไทยเข้�เป็นภ�คี และประเทศไทยมีก�รแก้ไขกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรแล้ว
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ส่วนที่ 2 รูปแบบของเลข 13 หลัก คือ
 ส่วนที่ 1 ที่มีตัวเลขชุดแรก เป็นตัวเลขขึ้นต้น มีจำ�นวน 1  หลัก 2 หลัก และ 3 หลัก ซึ่งมีคว�มหม�ยต่�งๆ 
กันต�มประเภท/กลุ่มที่จำ�แนกได้ ซึ่งอธิบ�ยม�พอสมควรแล้ว ต่อจ�กนี้เป็นเรื่องของส่วนที่ 2 มี 4 หลัก โดยสองหลัก
แรกหม�ยถึงรหัสจังหวัด ส่วนใหญ่จะคล้�ยกับรหัสสองตัวแรกต�มลำ�ดับจังหวัดของ
รหัสไปรษณีย์  และสองหลักต่อม�หม�ยถึงรหัสอำ�เภอ เขตหรือเทศบ�ล ซึ่งรวมกันเรียกว่�สำ�นักทะเบียน ห�กจะดูต�ม
รูปแบบที่กล่�วม�แล้ว ก็จะเห็น
 ในต่�งจังหวัด รหัสไปรษณีย์มีแตกต่�งกันไปต�มกลุ่มภูมิภ�ค 9 ภูมิภ�ค (ร�ยละเอียดแต่ละภูมิภ�ค และจังหวัด 
อำ�เภอ ดูได้จ�กท้�ยบทนี้) รหัสไปรษณีย์จะขึ้นต้นด้วย XXXXX ใช้ตัวเลขขึ้นต้น 2 ตัวแล้วต�มด้วยรหัสสำ�นักทะเบียน
อำ�เภอ เริ่มที่รหัสสำ�นักทะเบียนอำ�เภอเมือง เป็น XX01ไล่เรียงต�มลำ�ดับจนครบทุกอำ�เภอในจังหวัดนั้น ขึ้นอยู่กับจำ�นวน
อำ�เภอมีม�กน้อยต่�งกัน ตัวอย่�งเช่น จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์จะขึ้นต้นด้วย 50XXX ไล่เรียงต�มลำ�ดับอำ�เภอ
เริ่มที่รหัสสำ�นักทะเบียนอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ คือ 5001 ไปจนครบทั้ง 24 อำ�เภอ รหัสสำ�นักทะเบียนอำ�เภอดอยหล่อ 
คือ 5024 แต่มีก�รกำ�หนดรหัสสำ�นักทะเบียนที่ยกเว้น ไม่ตรงกับรหัสไปรษณีย์บ้�ง เช่น จังหวัดในแถบปริมณฑลและ
ภ�คกล�งบ�งจังหวัด
 ในกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์จะขึ้นต้นด้วย 10XXX ไล่เรียงต�มลำ�ดับที่จะกำ�หนดไว้ ในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 50 
เขต รหัสสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเขต ก็จะเป็น 10XX โดยเริ่มจ�กรหัสสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเขตพระนคร เป็นเขตแรก คือ 
1001 จนกระทั่งครบเขตสุดท้�ยเขตที่ 50รหัสสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเขตบ�งบอนคือ 1050 (ร�ยละเอียดแต่ละเขต ดูได้
จ�กท้�ยบทนี้)
 สำ�หรบัสำ�นักทะเบยีนท่ีอยูใ่นเขตอำ�เภอต่�งๆ ท่ีเปน็สำ�นักทะเบยีนท้องถิน่เทศบ�ลในแต่ละจงัหวดั ถ�้เปน็เทศบ�ล
นครในอำ�เภอเมือง หรือเทศบ�ลเมืองในอำ�เภอเมือง จะเริ่มที่เลข 99 แล้วเรียงลำ�ดับต�มก�รจัดตั้งสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
โดยให้เลขย้อนหลังต่อจ�ก 99   เป็น 98 เรื่อยไปจนครบทุกสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น เช่น สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ล
นครเชียงใหม่ มีรหัสสำ�นักทะเบียน คือ 5099  หรือสำ�นักทะเบียนส�ข� ที่ตั้งแบ่งพื้นที่ เพื่อให้บริก�รประช�ชน ของ
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลนครเชียงใหม่ ออกเป็น5051 สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลนครเชียงใหม่ ส�ข�แขวงก�ล
วิละ 5052 สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลนครเชียงใหม่  ส�ข�แขวงศรีวิชัย และ 5053 สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ล
นครเชียงใหม่ ส�ข�เม็งร�ย หรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองพะเย� มีรหัสสำ�นักทะเบียน คือ 5699  สำ�นัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บลเชียงคำ� ในเขตอำ�เภอเชียงคำ� มีรหัสสำ�นักทะเบียน คือ 5697 สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบ�ลตำ�บลสบบง ในเขตอำ�เภอภูซ�ง มีรหัสสำ�นักทะเบียน คือ 5689 เป็นต้น

ส่วนที่ 3 รูปแบบของเลข 13 หลัก คือ
 ที่กล่�วม�แล้วไม่ว่�จะเป็นส่วนที่ 1 ที่มีตัวเลขชุดแรก ตั้งแต่เลข 1-9 เลข 0 เลข 00 และ 000 เป็นประเภท
หรือกลุ่มของบุคคล ส่วนที่ 2 มีจำ�นวน 4 หลัก เป็นรหัสสำ�นักทะเบียน ส่วนที่ 3 ที่จะกล่�วต่อไปมีจำ�นวน 5 หลัก 
หม�ยถึงกลุ่มของบุคคลที่ถูกแจกจ่�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชนให้ต�มระบบทะเบียนบ้�นและสูติบัตรในแต่ละสำ�นักทะเบียน 
     ซึ่งมีได้ตั้งแต่กลุ่มที่ 00001 – 99999 ในบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน
ขึ้นต้นด้วยเลข 1 เลข 2 เลข 3 เลข 4 เลข 5 เลข 6 กลุ่มทั่วไป เลข 7 เลข 8 กลุ่มบุคคลต่�งด้�วที่ได้รับอนุญ�ตให้
มีถ่ินท่ีอยู่ถ�วร กลุ่มผู้มีสัญช�ติไทยจ�กก�รถือสัญช�ติไทยต�มส�มีและกลุ่มผู้ได้รับอนุญ�ตให้แปลงสัญช�ติเป็นไทย  เลข 9 

 เมื่อพบเลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขชุดใดชุดหนึ่ง เทคนิคในก�รพิจ�รณ� คือ ดูจ�กเลขตัวแรก เป็นบุคคล
สัญช�ติไทย หรือไม่ ลำ�ดับต่อไป คือ บุคคลนี้เคยมีชื่อในช่วงก�รกำ�หนดเลข เคยมีทะเบียนบ้�นอยู่ที่ใด หรือได้
รับก�รเพิ่มชื่อ หรือเป็นผู้ที่เกิดในท้องที่ใด ดูได้จ�กรหัสสำ�นักทะเบียนส่วนที่ 2 ที่มีตัวเลขรหัสสำ�นักทะเบียน 4 
ตัวดังที่กล่�วม�แล้ว เลข 4 ตัวนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับก�รมีสัญช�ติไทย หรือไม่มี
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เลข 0  และ เลข 000  สำ�หรับตัวเลขในหลักที่ 6 และ 7 ของส่วนนี้ บ�งกลุ่มจะเป็นก�รกำ�หนดตัวเลขเพื่อใช้แยก
ประเภทในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล ดังที่จะกล่�วต่อไป ส่วนตัวเลขในหลักที่ 8 9 และ 10 เป็นตัวเลขต�มลำ�ดับที่จะ
เริ่มที่หลักที่ 10 ในเลข 1 ก่อน โดยเป็นตัวเลขที่ม�จ�กผลของก�รนับจำ�นวนจ�กตัวเลขในส่วนที่ 4 ซึ่งมี 2 หลัก (เลข
หลักที่ 11 และ 12) ที่ครบจำ�นวนที่ตั้งโปรแกรมไว้ คือ 00-99 จำ�นวน 100 ร�ยก�ร ก็จะทำ�ให้ตัวเลขในส่วนที่ 3 ใน
หลักสุดท้�ยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 เท่�กับนับได้ 100ร�ย ห�กตัวเลขในส่วนที่ 4 ครบจำ�นวนที่ตั้งโปรแกรมไว้ คือ 00-99 
จำ�นวนอีก 100 ร�ยก�ร ตัวเลขในส่วนที่ 3 ในหลักสุดท้�ยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่�กับนับได้อีก 100 ร�ย ห�กมีจำ�นวน
ม�กขึ้น เพิ่มครั้งละ 100 ร�ย เมื่อครบ 900 ร�ยตัวเลขในส่วนที่ 3 ในหลักสุดท้�ยเพิ่มขึ้นเป็น 9  ห�กมีจำ�นวนม�ก
ขึ้น เพิ่มครั้งละ 100 ร�ย เมื่อครบ 1,000 ร�ยตัวเลขในส่วนที่ 3 ในหลักสุดท้�ยเพิ่มขึ้นเป็น 10  เมื่อมีจำ�นวนม�ก
ขึ้นเป็น 99,000 ร�ยตัวเลขในส่วนที่ 3 ในหลักสุดท้�ยเพิ่มขึ้นเป็น 99  ห�กมีจำ�นวนม�กขึ้น เมื่อครบ 100,000 
ร�ยตัวเลขในส่วนที่ 3 ในหลักสุดท้�ยเพิ่มขึ้นเป็น 100 ซึ่งจะนับประช�กรที่ให้เลขแต่ละประเภทของชนกลุ่มต่�งๆ ได้จ�ก
ตัวเลขที่พบ ตัวอย่�งเช่น พบเลขประจำ�ตัวประช�ชน 8-5715-76099-99-X  จะอ่�นแล้วได้คว�มหม�ยว่� “บุคคลนี้
เป็นผู้มสีัญช�ตไิทยโดยก�รเกดิต�มหลกัดินแดน ได้รบัก�รเห็นชอบว่�มคีณุสมบตัคิรบต�มที่คณะรฐัมนตรวี่�ก�รกระทรวง
มห�ดไทย โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ (76 เป็นรหัสกลุ่มที่กำ�หนดให้สำ�หรับบุคคลที่ได้รับอนุมัติก�ร
ขอสัญช�ติไทยต�มม�ตร� 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และแก้ไขฉบับที่ 4 
พ.ศ.2551) ที่น�ยทะเบียนอำ�เภอแม่ฟ้�หลวง (57 เป็นเลขรหัสจังหวัดเชียงร�ย 15 เป็นเลขรหัสสำ�นักทะเบียนอำ�เภอแม่
ฟ้�หลวง) ได้เพิ่มชื่อ-ร�ยก�รบุคคลเข้�ในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14)เป็นบุคคลลำ�ดับที่ 9,999 ของกลุ่มนี้ ณ สำ�นักทะเบียน
อำ�เภอแม่ฟ้�หลวง” ส่วนจะมีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลอย่�งไร กรณีเลขนี้ ยกม�เป็นตัวอย่�งเพื่อก�รศึกษ�เท่�นั้น
 จ�กหลักก�รข้�งต้น จะเห็นได้ว่� บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 6 และเลข 8 สำ�นักทะเบียน
กล�งจะกำ�หนดรหัสกลุ่มเฉพ�ะที่ให้ส�ม�รถแยกประเภทของแต่ละกลุ่มได้ เช่น
 - บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 6 ดังที่ได้อธิบ�ยไว้แล้วในเรื่องเลขขึ้นต้นของแต่ละกลุ่ม แต่ใน
หัวข้อนี้ จะยกตัวอย่�ง กลุ่มบุคคลที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดที่ไม่ได้รับก�รสำ�รวจ จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
บุคคลบนพื้นท่ีสูงใน พ.ศ.2533-2534แล้วออกบัตรประจำ�ตัวบุคคลบนพื้นท่ีสูง(บัตรสีฟ้�)ให้ภ�ยหลังกำ�หนดรหัส
กลุ่มนี้ คือ 6-XXXX-50XXX-XX-X ต่อม�รัฐบ�ลมีสำ�รวจ จัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลในชุมชนบนพื้นที่สูงจ�ม
แผนแม่บทเพื่อก�รพัฒน�ชุมชนบนพื้นที่สูงใน พ.ศ.2542 พร้อมทั้งกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนและรหัสกลุ่มนี้ คือ 
6-XXXX-71XXX-XX-X สำ�หรับกลุ่มช�ติพันธุ์ 9 เผ่� ส่วนชนกลุ่มอื่นๆ คือ 6-XXXX-72XXX-XX-X แล้ว
ออกบัตรประจำ�ตัวชุมชนบนพื้นท่ีสูง(บัตรสีเขียวขอบแดง)ให้ สำ�หรับร�ยก�รกลุ่มช�ติพันธุ์ และรหัสประจำ�กลุ่ม รวม
ถึงเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ท่ีได้รับ หลังจ�กก�รพัฒน�สถ�นะบุคคลให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและนโยบ�ยของรัฐบ�ล                            
(ศึกษ�ได้จ�กร�ยก�รกลุ่มช�ติพันธุ์ และรหัสประจำ�กลุ่มในท้�ยบทนี้)
 - บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 ดังที่ได้อธิบ�ยไว้แล้วในเรื่องเลขขึ้นต้นของแต่ละกลุ่ม แต่ใน
หัวข้อนี้ จะยกตัวอย่�ง บุคคลที่ได้รับก�รพัฒน�สถ�นะบุคคลให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและนโยบ�ยของรัฐบ�ล เช่น บุคคล
ที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดที่ไม่ได้รับก�รสำ�รวจ จัดทำ�ทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูงใน พ.ศ.2533-
2534แลว้ออกบตัรประจำ�ตัวบคุคลบนพืน้ท่ีสูง(บตัรสีฟ�้)ใหภ้�ยหลงักำ�หนดรหสักลุม่น้ี คือ 6-XXXX-50XXX-XX-X 
ตอ่ม�มีระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 ที่เริ่มมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2543 ในเขต 20 จังหวัดชุมชนบนพื้นที่สูง โดยปรับเปลี่ยนม�เป็นอำ�น�จของน�ย
อำ�เภอ เพื่อพิสูจน์ต�มคุณสมบัติแต่ละบุคคลว่� มีสัญช�ติไทยต�มหลักกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ ให้ยื่นคำ�ร้องและพย�น
หลักฐ�น ห�กน�ยอำ�เภอพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� มีคุณสมบัติครบ ก็ออกคำ�สั่งอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียน
บ้�น(ท.ร.14)เ พร้อมทั้งกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ รหัสกลุ่มนี้ คือ 8-XXXX-84XXX-XX-X หรือ บุคคล
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ที่มีคุณสมบัติเป็นไปต�มม�ตร� 23 แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ให้ยื่นคำ�ร้องและพย�นหลักฐ�น 
ห�กน�ยอำ�เภอพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� มีคุณสมบัติครบ ก็ออกคำ�สั่งอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14)
พร้อมทั้งกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ รหัสกลุ่มนี้ คือ 8-XXXX-73XXX-XX-X ส่วนกรณีชนกลุ่มอื่นๆ ศึกษ�
ได้จ�กท้�ยบทนี้

ส่วนที่ 4 รูปแบบของเลข 13 หลัก คือ
   ส่วนน้ี มีจำ�นวน 2 หลัก หม�ยถึง ลำ�ดับท่ีของบุคคลในแต่ละกลุ่มของบุคคลท่ีถูกแจกจ่�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน
ให้ต�มระบบฐ�นข้อมูลทะเบียนประวัติร�ษฎร ซ่ึงในแต่ละกลุ่มมีได้ต้ังแต่ 00 – 99 และหม�ยถึงใบท่ีของสูติบัตรใน  แต่ละ
เล่มต�มระบบสูติบัตรในแบบเดิม ซ่ึงมีได้ต้ังแต่ใบท่ี 00 – 99 แต่ในยุคปัจจุบันสูติบัตรจะเป็นแผ่น มีแต่แบบว่�งๆ ให้จัด
พิมพ์ข้อมูล ไม่มีก�รพิมพ์ตัวเลขประจำ�ตัวประช�ชน หรือลำ�ดับของสูติบัตรไว้ดังเช่นในอดีต สำ�หรับหลักก�รของตัวเลขในชุด
น้ี คือก�รเรียงลำ�ดับผู้ท่ีได้รับก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนกลุ่มละ 100 ร�ยดังท่ีได้กล่�วม�ในส่วนท่ี 3 ถือเป็นก�รนับ
จำ�นวนประช�กรจ�กก�รกำ�หนดเลขแต่ละกลุ่มได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ 5 รูปแบบของเลข 13 หลัก คือ
   ส่วนน้ี มีจำ�นวน 1 หลัก หม�ยถึง เลขตรวจสอบคว�มถูกต้องของเลขประจำ�ตัวประช�ชนท้ังหมดว่�มีคว�มถูกต้อง
หรือไม่ โดยตรวจสอบและคำ�นวณด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่มีผลใดๆ ในก�รอ่�นค่� หรือนับจำ�นวน
 มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนแล้ว จะมีบัตรฯ ทุกคนและมีช่ือในทะเบียนแบบใดหรือไม่
 ดังท่ีได้ทร�บเป็นก�รท่ัวไปแล้วว่� ระบบก�รจัดก�รประช�กรของประเทศไทยใช้เลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลักเป็น
เคร่ืองมือในก�รให้บริก�รส�ธ�รณะในรูปแบบต่�งๆ โดยแยกกันระหว่�งบุคคลสัญช�ติไทยกับผู้ไม่มีสัญช�ติไทย คำ�ถ�มท่ีพบ
บ่อยๆ ในก�รให้คำ�ปรึกษ�กับหน่วยง�นของรัฐและองค์กรภ�คเอกชนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับระบบก�รจัดก�รประช�กรม�กนัก  
คำ�ถ�มน้ันคือ “จะรู้ได้อย่�งไรว่� บุคคลท่ีพบ น้ัน ใครเป็นคนไทย ใครไม่ใช่คนไทย” คำ�ตอบท่ีตอบแบบส้ันๆ และเข้�ใจได้
ง่�ย ก็คือ “บุคคลสัญช�ติไทยทุกคนท่ีอ�ยุต้ังแต่ 7 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป จะต้องมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชนท่ีออกต�มกฎหม�ยว่�
ด้วยบัตรประจำ�ตัวประช�ชนทุกคน ยกเว้นพระบรมวงศ์ต้ังแต่ช้ันพระองค์เจ้�ข้ึนไป ส่วนบุคคลท่ีไม่มีสัญช�ติไทยจะมีเอกส�ร
แสดงตัวท่ีเป็นบัตรประจำ�ตัว ได้แก่ บัตรประจำ�ตัวผู้ไม่มีสัญช�ติไทย บัตรบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ท่ีออกต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร” มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนแล้ว มีบัตรประจำ�ตัวและช่ืออยู่ในทะเบียนแบบใดบ้�ง
ถ้�จะสรุปจ�กที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น จะขอแยกสรุปให้เข้�ใจได้ง่�ยๆ โดยแบ่งเป็น
 1. กลุ่มบุคคลสัญช�ติไทยที่อ�ยุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) จะต้อง
มีบัตรประจำ�ตัวประช�ชนท่ีออกต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบัตรประจำ�ตัวประช�ชนทุกคน ยกเว้นพระบรมวงศ�นุวงศ์ต้ังแต่ชั้น
พระองค์เจ้�ขึ้นไป ได้แก่ 
   1.1 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 และ 2 ทุกคน
   1.2 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 3 4 5 และ 8 ยกเว้นบุคคลที่ยังไม่มีสัญช�ติไทย โดย
ดูได้จ�กร�ยก�รสัญช�ติในร�ยก�รจ�กทะเบียนและฐ�นข้อมูล อ�จจะระบุสัญช�ติเดิม หรือระบุว่� ไร้สัญช�ติ
 2. กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญช�ติไทย จะมีเอกส�รแสดงตัวที่เป็นบัตรประจำ�ตวั ได้แก่ บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มสีญัช�ติ
ไทย บัตรบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ที่ออกต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร” โดยจะทำ�บัตรประจำ�ตัวให้ต�ม
ประเภทสำ�หรบับคุคลท่ีมีอ�ยต้ัุงแต่ 5 ปบีรบิรูณ์ขึน้ไป บคุคลกลุม่น้ีจะแยกประเภทได ้จ�กระบบก�รจดัเกบ็ต�มกลุม่บคุคล 
ประเภทของเลข ประเภทของบัตรฯ และประเภทของทะเบียนดังนี้
   2.1 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 3 4 5 และ 8 บ�งคนที่แม้ว่�จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น
เล่มสีน้ำ�เงิน(ท.ร.14) ต�มข้อ 1.2 ที่กล่�วม�แล้ว หรือ บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 6 และ 7 มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้�นเล่มสีเหลือง(ท.ร.13) จะได้รับบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยเช่นเดียวกัน
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   2.2 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 00 จะได้รับบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย มีชื่อ-
ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติ(ท.ร.38/1)
   2.3 บุคคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนข้ึนต้นด้วยเลข 0 รหัสกลุ่ม 89 จะได้รับบัตรประจำ�ตัวบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะ
ท�งทะเบียน มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติ(ท.ร.38 ก และ ท.ร.38 ข)
   2.4 บคุคลทีม่เีลขประจำ�ตวัประช�ชนขึน้ตน้ดว้ยเลข 000 จะไดร้บัก�รบนัทกึขอ้มลู ถ�่ยภ�พและมีบตัรประจำ�
ตัวผู้หลบภัยก�รสู้รบจ�กพม่�ให้กับผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีพักพิงชั่วคร�ว มีชื่อ-ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนประวัติท่ีซึ่งกระทรวง
มห�ดไทยร่วมกับองค์ก�รระหว่�งประเทศจัดทำ�ร่วมกัน ไม่มีข้อมูลท่ีสืบค้นได้จ�กฐ�นข้อมูลเชื่อมโยงระบบเครือข่�ย(ไม่
ออนไลน์)
   2.5 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 รหัสกลุ่ม 00 จะยังไม่ได้รับก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัว
ใดๆ ให้ทั้งสิ้น เพร�ะรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยยังไม่มีประก�ศเรื่องนี้ แต่ได้มีก�รผ่อนผันให้ใช้ทะเบียนประวัติ
ร�ยบุคคล(ท.ร.38 ข) ที่สำ�นักทะเบียนจะใช้กระด�ษต�มแบบในระเบียบฯ แล้วผลิตเอกส�รแสดงตัวด้วยระบบก�รพิมพ์
ทั่วไป  ที่ไม่ได้สั่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป ปิดแปะภ�พถ่�ย ล�ยนิ้วมือให้ไปใช้ชั่วคร�ว โดยยังไม่ได้ถ่�ยภ�พและจัด
เก็บล�ยพิมพ์นิ้วมือเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ  กรณีนี้ ต้องรอให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยออกประก�ศให้มีก�รจัด
ทำ�บัตรประจำ�ตัวให้เสียก่อน จึงจะดำ�เนินก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวให้
 3. กลุม่บคุคลท่ีไม่มีเอกส�รแสดงตนใดๆ เลย บคุคลกลุม่น้ี จะไม่มีเอกส�รแสดงตัวท่ีเปน็บตัรประจำ�ตัวท่ีออกโดย
กฎหม�ยว่�ด้วยบัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือ กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ในชั้นนี้ บ�งคนอ�จจะเป็นผู้มีสัญช�ติ
ไทย หรือไม่มีสัญช�ติไทย แต่ด้วยข้อจำ�กัดบ�งประก�รที่เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบต�มกฎหม�ย ไม่ส�ม�รถออกบัตรประจำ�ตัว
ให้ได้ ก็ต้องไปเตรียมรวบรวมพย�นหลักฐ�น ยื่นต่อผู้มีอำ�น�จดำ�เนินก�รต่อไป ซึ่งมีหล�ยวิธี เพร�ะมีกฎหม�ย นโยบ�ย
ที่มีคุณลักษณะเฉพ�ะเรื่อง เฉพ�ะกลุ่มบุคคลอยู่แล้ว โดยอ�จจะขอคว�มร่วมมือ ขอคว�มช่วยเหลือจ�กองค์กรพัฒน�เอกชน
(NGOs)ที่มีประสบก�รณ์ มีศักยภ�พในก�รรวบรวมข้อมูล ยื่นคำ�ร้องและให้คว�มช่วยเหลือ ติดต�มผลก�รพิจ�รณ�ไป
จนถึงก�รอุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครอง และก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครองในกรณีต่�งๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบุคคลทุกคน แม้ว่� 
จะไม่มีสัญช�ติไทยไม่มีเอกส�รแสดงตัวใดๆ แต่ถ้�ห�กกระบวนก�รพิจ�รณ�ท่ีออกคำ�ส่ังท�งปกครองของเจ้�หน้�ท่ีรัฐผู้มี
อำ�น�จผู้ยื่นคำ�ร้องมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องในหล�ยเรื่อง เพื่อคว�มเป็นธรรมอันเกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จของรัฐ ท่ีเป็นหลักก�ร
ของกฎหม�ยมห�ชน ที่ทำ�คว�มเข้�ใจได้ไม่ย�ก เพื่อก�รคุ้มครองสิทธิในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ช
อ�ณ�จกัรไทยและพนัธกรณรีะหว�่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยใหก้�รรบัรองและเข�้เปน็ภ�คหีล�ย
ฉบับ อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้
บ้�นหนึ่งหลังจะมีทะเบียนได้กี่ประเภท
 โดยหลักก�รของกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ท่ีมีม�ต้ังแต่ พ.ศ.2452 เฉพ�ะในบ�งท้องท่ีๆ มีประช�กรอ�ศัย
อยู่ เช่น ในเขตเทศบ�ล หรือหัวเมือง ต่อม�ได้มีก�รตร�พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2499 ให้มีก�รสำ�รวจและ
จัดทำ�ทะเบียนบ้�นให้กับทุกบ้�นท่ัวประเทศ ให้จด บันทึกข้อมูลบุคคลในบ้�นทุกคนด้วยก�รออกพระร�ชกฤษฎีก� ให้สำ�รวจ
ในช่วงเดือนพฤษภ�คม-มิถุน�ยน พ.ศ.2499 ก็ได้ข้อมูลประช�กรม�จำ�นวนหน่ึง และใน พ.ศ.2515 มีประก�ศคณะปฏิวัติให้
มีก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร และมีกฎหม�ยม�ยกเลิกตร�เป็นพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2534 ถึงวันน้ี ก็ยังมี
บุคคลตกหล่น และนับจำ�นวนบ้�นไม่ครบถ้วน ท�งร�ชก�รหล�ยหน่วยง�น มีสถิติจำ�นวนบ้�น และจำ�นวนประช�กรท่ีไม่ตรง
กับคว�มเป็นจริง ส่วนหน่ึง อ�จจะเป็นเพร�ะก�รกำ�หนดเลขประจำ�บ้�น หรือบ้�นเลขท่ี หรือกำ�หนดรหัสประจำ�บ้�น รวมถึง
ก�รท่ีมีบ้�นต�มนิย�มของกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร แล้ว แต่ไม่ทร�บว่�เกิดจ�กคว�มบกพร่องของน�ยทะเบียนแห่ง
ท้องท่ี น�ยทะเบียนท้องถ่ิน หรือน�ยทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนกล�ง ท่ีเข้�ใจไม่ถ่องแท้ว่� บ้�นหน่ึงหลัง ควรจะมีทะเบียน
ต�มกฎหม�ย ระเบียบ และก�รส่ังก�รได้ก่ีแบบ
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“บ้�น”นิย�มของกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร หม�ยคว�มว่� “โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้�งสำ�หรับใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัย ซ่ึงมี
เจ้�บ้�นครอบครองและให้หม�ยคว�มรวมถึงแพ หรือเรือซ่ึงจอดเป็นประจำ�และใช้เป็นท่ีอยู่ประจำ� หรือสถ�นท่ี หรือย�นพ�หนะ
อ่ืนซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัยประจำ�ได้ด้วย” และก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนประวัติเป็นอำ�น�จหน้�ท่ีของน�ยทะเบียนแห่ง
ท้องท่ี หรือน�ยทะเบียนท้องถ่ิน โดยมีระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�น พ.ศ.2535 และฉบบัแก้ไข 
ถึง พ.ศ.2551 กำ�หนดให้บ�้นหลังหน่ึงต้องมีทะเบียนบ�้น หรือทะเบียนประวัติ เพร�ะฉะน้ันเม่ือประมวลข้อกฎหม�ย
และ จะตีคว�มได้ว่� เพื่อมิให้มีก�รนับจำ�นวนบ้�นที่ถูกต้อง ตรงกับคว�มจริง จึงควรจัดทำ�ทะเบียนบ้�น และหรือทะเบียน
ประวัติ กำ�หนดเพียงบ้�นเลขที่เดียว มีรหัสประจำ�บ้�น(เลข 11 หลัก)ชุดเดียว สำ�หรับบันทึกชื่อ-ร�ยก�รบุคคลของสม�ชิก
ทุกคนในบ้�นหลังนั้น ซึ่งแยกออกได้ ดังนี้
 1. ทะเบียนบ้�น(ท.ร.14) จ�กในอดีตมีลักษณะแผ่นกระด�ษ พัฒน�ม�เป็นเล่มคล้�ยสมุดฝ�กเงินธน�ค�ร ใช้ 
สำ�หรบับนัทึกขอ้มูล ชือ่-ร�ยก�รบคุคลท่ีมีสัญช�ติไทย และบคุคลต่�งด�้วท่ีไดร้บัอนุญ�ตใหอ้�ศยัอยูโ่ดยชอบดว้ยกฎหม�ย 
มีถิ่นที่อยู่ถ�วร แต่ละคนจะมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วย เลข 1 เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5และเลข 8 ได้รับก�รจัด
ทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนสำ�หรับผู้มีสัญช�ติไทย และบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย สำ�หรับบุคคลต่�งด้�วท่ียัง
ไม่มีสัญช�ติไทย
 2. ทะเบียนบ้�น(ท.ร.13) จ�กในอดีตมีลักษณะแผ่นกระด�ษ พัฒน�ม�เป็นเล่มคล้�ยสมุดฝ�กเงินธน�ค�ร ใช้ 
สำ�หรบับนัทึกขอ้มูล ชือ่-ร�ยก�รบคุคลท่ีไม่มีสัญช�ติไทย และบคุคลต่�งด�้วท่ีเข�้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหม�ย ไดร้บัอนุญ�ต
ให้อ�ศัยชั่วคร�ว หรือเข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย แต่ละคนจะมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วย เลข 6 และเลข 7 
ได้รับก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย
 3. ทะเบยีนประวติัของชนกลุม่ช�ติพนัธุ ์มีลกัษณะแผน่กระด�ษท่ีมีขอ้มูลชือ่-ร�ยก�รบคุคล มีก�รปดิแปะภ�พถ�่ย
ร�ยบุคคล ล�ยพิมพ์นิ้วมือ และภ�พถ่�ยครอบครัว ระบุปีที่เข้�ม� ระบุสถ�นที่เกิดของบุคคลต่�งด้�วที่เข้�เมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหม�ย ได้รับอนุญ�ตให้อ�ศัยชั่วคร�ว หรือเข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย แต่ละคนจะมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้น
ต้นด้วย เลข 6 และเลข 7 ได้รับก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยซึ่งบ�งร�ย หรือบ�งท้องที่มีก�รพัฒน�
สถ�นะ หรือปรับเปลี่ยนไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น(ท.ร.13)
 4. ทะเบียนประวัติ(ท.ร.38/1)ของแรงง�น 3 สัญช�ติ(พม่� กัมพูช�และล�ว)ที่ขึ้นทะเบียนขออนุญ�ตทำ�ง�น 
บันทึกอยู่ในระบบฐ�นข้อมูลทะเบียนประวัติร�ษฎร เมื่อต้องก�รใช้กับบุคคลร�ยใด จะจัดพิมพ์ออกม�มีลักษณะเป็นแผ่น
กระด�ษ ขน�ด A4 มีข้อมูลชื่อ-ร�ยก�รบุคคล มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วย เลข 00 ได้รับก�รจัดทำ�บัตรประจำ�
ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย
 5. ทะเบียนประวัติ(ท.ร.38 ก)ของบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน บันทึกอยู่ในระบบฐ�นข้อมูลทะเบียนประวัติ
ร�ษฎร เมื่อต้องก�รใช้กับบุคคลร�ยใด จะจัดพิมพ์ออกม�มีลักษณะเป็นแผ่นกระด�ษ ขน�ด A4 มีข้อมูลชื่อ-ร�ยก�ร
บุคคล มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วย เลข 0 เฉพ�ะบุคคลเรียกว่� ทะเบียนประวัติ(ท.ร.38 ข)ได้รับก�รจัดทำ�บัตร
ประจำ�ตัวบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน
 จะเห็นได้ว่� ในท�งกฎหม�ยแล้วกำ�หนดให้บุคคลแต่ละประเภท ท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนแล้ว อยู่ในทะเบียนบ้�น 
หรือทะเบียนประวัติแบบใดต�มท่ีกฎหม�ยและนโยบ�ยกำ�หนดไว้ ขอเพียงใช้บ้�นเลขท่ี 1 เลข รหัสประจำ�บ้�น เพียง 1 ชุด                      
แต่ขอใหอ้อกสำ�หรบับ�้นต�มนิย�มของกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รทะเบยีนร�ษฎร ใหทุ้กหลงั และน�ยทะเบยีนทุกแหง่ต้องเครง่ครดั
ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ มีคว�มรับผิดชอบที่แท้จริง ซึ่งพบว่� แต่ละท้องที่ย่อหย่อนกันม�ก ไม่ว่�จะอ้�งเหตุแห่งคว�มบกพร่อง
ด้วยคำ�อธิบ�ยใดๆ ขึ้นอยู่กับเจตน�และคว�มตั้งใจเป็นที่สุด
สรุป
 เลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก มีคว�มเป็นม� มีร�ยละเอียดดังที่ยกม�ม�กม�ย แต่ยังไม่หมด ข้อมูลที่เรียบ
เรียงม�น้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะสร้�งคว�มเข้�ใจ จ�กคว�มหม�ยและผลท�งกฎหม�ยของแต่ละบุคคล แต่ละเลข  ซึ่งมี
เวล�เรียบเรียงจำ�กัด หลังจ�กก�รเรียนรู้ของบุคล�กรกระทรวงส�ธ�รณสุขแล้ว อ�จจะมีก�รเรียบเรียงเพิ่มขึ้นและขย�ยให้
ครอบคลุมในทุกประเด็น ห�กผู้ศึกษ�เรียนรู้ มีข้อสงสัย หรือจะเสนอแนะเพิ่มเติม ส�ม�รถส่งข้อมูล คำ�แนะนำ�ไปได้ท�ง
อีเมล : humanstatus@gmail.com ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในก�รนำ�ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่�น
ล่วงหน้� ม� ณ ที่นี้.
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กลุ่มบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 6 ที่สำ�นักทะเบียนกล�งกำ�หนดรหัส “เลขกลุ่ม” มี ดังนี้

เลขกลุ่ม หม�ยถึง (ก่อนที่ยังไม่ได้รับก�รพัฒน�สถ�นะบุคคล) เมื่อพัฒน�สถ�นะฯแล้ว จะเปลี่ยนเป็นเลข

00 คนต่�งด้�วท่ีได้รับอนุญ�ตให้เข้�ม�อยู่ในประเทศไทยเป็นก�ร
ชั่วคร�ว  (บุคคลที่มีหนังสือเดินท�งหรือมีวีซ่�) หรือได้รับก�ร
เพิ่มชื่อในกรณีบุคคลทั่วไป

อ�จจะไม่มีรหัสกลุ่ม ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะบุคคล ต�มที่กฎหม�ยและ
นโยบ�ยของแต่ละเรื่อง แต่ละกรณี

50 กลุม่บคุคลบนพืน้ท่ีสูง ท่ีไดร้บัก�รสำ�รวจ จดัทำ�ทะเบยีนประวติั
และออกบัตรประจำ�ตัวบุคคลบนพื้นท่ีสูง (บัตรสีฟ้�)ในก�ร
สำ�รวจระหว่�ง พ.ศ.2533-2534ปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบบัตร
ใหม่ แต่เลขฯเดิม

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึน้ต้นดว้ย 8รหสักลุม่มีท้ัง 84, 73, 76 หรอื00 ขึน้อยู่
กบัคุณสมบติัเฉพ�ะบคุคล ต�มท่ีกฎหม�ยและนโยบ�ยของแต่ละเรือ่ง แต่ละกรณี 

51 กลุ่มอดีตทห�รจีนคณะช�ติ(อดีต ทจช.)เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทย
เมื่อ พ.ศ.2493-2497) จ�กกรณีสงคร�ม

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บคุคล ส่วนรุน่บตุรท่ีเกดิในไทยอ�จจะมีรหสั 73 หรอื 87 ขึน้อยูว่�่ เกดิเม่ือใด

52 กลุม่จนีฮอ่อพยพพลเรอืน เปน็คนจนีและครอบครวัของทห�รจนี
คณะช�ติ เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทยเมื่อ พ.ศ.2493-2504 จ�ก
กรณีสืบเนื่องจ�กสงคร�มในจีน

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บคุคล ส่วนรุน่บตุรท่ีเกดิในไทยอ�จจะมีรหสั 73 หรอื 86 ขึน้อยูว่�่ เกดิเม่ือใด

53 กลุ่มจีนฮ่ออิสระ อ้�งว่� เป็นญ�ติของช�วจีนฮ่อท่ีเป็นจีนฮ่อ
อพยพพลเรือนเข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทยเมื่อ พ.ศ.2505-2521

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บคุคล ส่วนรุน่บตุรท่ีเกดิในไทยอ�จจะมีรหสั 73 หรอื 77 ขึน้อยูว่�่ เกดิเม่ือใด

54 กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่� กลุ่มต่�งๆ เช่น มอญ กะเหรี่ยง
พม่� และไทใหญ่  ที่เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทยก่อนวันที่ 9 มีน�คม 
2519 ก่อนมีก�รสู้รบในพม่�

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บคุคล ส่วนรุน่บตุรท่ีเกดิในไทยอ�จจะมีรหสั 73 หรอื 78 ขึน้อยูว่�่ เกดิเม่ือใด

55 กลุม่ผูห้ลบหนีเข�้เมืองจ�กพม่�ท่ีมีถิน่ท่ีอยูอ่�ศยั เข�้ม�อ�ศยัอยู่
ในไทยตั้งแต่วันที่ 9 มีน�คม 2519

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8ยังไม่กำ�หนดรหัสกลุ่ม เพร�ะเพิ่งได้รับ
โอก�สต�มมติคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 7 ธนัว�คม 2553 และวนัท่ี 24เมษ�ยน 
2555 ส่วนรุ่นบุตรที่เกิดในไทยอ�จจะมีรหัส 73 หรือรอรหัสกลุ่มใหม่ ขึ้น
อยู่ว่� เกิดเมื่อใด

56 กลุม่ผูห้ลบหนีเข�้เมืองจ�กพม่�ท่ีอ�ศยัอยูก่บัน�ยจ�้งเข�้ม�อ�ศยั
อยู่ในไทยตั้งแต่วันที่ 9 มีน�คม 2519

57 กลุ่มญวนอพยพ เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทยระหว่�ง พ.ศ.2488-
2489 รวมถึงบุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญช�ติไทย

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯข้ึนต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บุคคล ส่วนรุ่นบุตรท่ีเกิดในไทยอ�จจะมีรหัส 73 หรือ 88 ข้ึนอยู่ว่� เกิดเม่ือใด

58 กลุ่มล�วอพยพ  เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทยหลังก�รเปลี่ยนก�ร
ปกครองในล�วเมื่อ พ.ศ.2547

สถ�นะคล�้ยกบักลุม่ 55 และ 56 กลุม่81 ไดสั้ญช�ติไทยโดยก�รแปลงสัญช�ติ

59 กลุ่มเนป�ลอพยพ  เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทยก่อนวันที่ 9 มีน�คม 
2519 (เดิมอยู่ในกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�  เมื่อ พ.ศ.2530 
สำ�นักทะเบียนกล�งจัดกลุ่มใหม่)

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บุคคล ส่วนรุน่บตุรทีเ่กดิในไทยอ�จจะมรีหสั 73 หรอื 79 ขึน้อยูว่�่ เกดิเมือ่ใด

60 กลุ่มผู้ร่วมพัฒน�ช�ติไทย(อดีตจีนมล�ย�) เข้�มอบตัวเม่ือ 
พ.ศ.2530

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บุคคล ส่วนรุ่นบุตรท่ีเกิดในไทยอ�จจะมีรหัส 73 หรือ 82 ข้ึนอยู่ว่� เกิดเม่ือใด

61 กลุม่ไทยลือ้ (เข�้ม�ในไทยน�นแลว้ เดมิไดร้บัก�รจดัทำ�ทะเบยีน
ประวัติในกลุ่มบุคคลบนพื้นท่ีสูง และผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่� 
สำ�นักทะเบียนกล�งจัดทำ�ทะเบียนเปลี่ยนเป็นกลุ่มไทยลื้อเม่ือ 
พ.ศ.2537)

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯข้ึนต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บุคคล ส่วนรุ่นบุตรท่ีเกิดในไทยอ�จจะมีรหัส  73 หรือ 85 ข้ึนอยู่ว่� เกิดเม่ือใด

62 กลุ่มมล�บรีหรือตองเหลือง มีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม84 

63 กลุ่มผู้อพยพเชื้อส�ยไทยจ�กจังหวัดเก�ะกง กัมพูช� เข้�ม�ใน
ไทยก่อนวันที่ 15 พฤศจิก�ยน 2520

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึน้ต้นดว้ย 8รหสักลุม่90 ขึน้อยูก่บัคุณสมบติัเฉพ�ะบคุคล 

64 กลุ่มผู้หลบหนีช�วกัมพูช�เชื้อส�ยไทย เข้�ม�ในไทยหลังวันท่ี 
15 พฤศจิก�ยน 2520

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึน้ต้นดว้ย 8รหสักลุม่90 ขึน้อยูก่บัคุณสมบติัเฉพ�ะบคุคล 

65 กลุ่มผู้หลบหนีเข้�เมืองจ�กกัมพูช� อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม00 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บุคคลส่วนรุ่นบุตรท่ีเกิดในไทยอ�จจะมีรหัส 73 หรือรอรหัสกลุ่มใหม่ ขึ้น
อยู่ว่� เกิดเมื่อใด
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66 กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทย เข้�ม�ในไทยก่อนวัน
ที่ 9 มีน�คม 2519

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึน้ต้นดว้ย 8รหสักลุม่90 ขึน้อยูก่บัคุณสมบติัเฉพ�ะบคุคล 

67 กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทย เข้�ม�ในไทยหลังวัน
ที่ 9 มีน�คม 2519

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึน้ต้นดว้ย 8รหสักลุม่90 ขึน้อยูก่บัคุณสมบติัเฉพ�ะบคุคล 

68 กลุ่มม้งถ้ำ�กระบอก อยู่ระหว่�งย่ืนคำ�ร้องและพิจ�รณ� เพร�ะบ�งร�ยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญช�ติไทย

71 ชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นช�วเข� 9 เผ่� ได้แก่ กะเหรี่ยง  ม้ง 
(แม้ว)  เมี่ยน (เย้�)  อ�ข่� (อีก้อ)  ล�หู่ (มูเซอ)  ลีซู (ลีซอ)  
ลัวะ (ถิ่น)  ขมุ และมล�บรี (ตองเหลือง)

อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึน้ต้นดว้ย 8รหสักลุม่84หรอื 00ขึน้อยูก่บัคุณสมบติัเฉพ�ะ
บุคคลส่วนรุ่นบุตรที่เกิดในไทยอ�จจะมีรหัส 73 หรือ76 ขึ้นอยู่ว่� เกิดเมื่อใด

72 ชุมชนบนพื้นที่สูงที่ไม่ใช่ช�วเข� 9 เผ่� อ�จจะมีเลขประจำ�ตัวฯขึ้นต้นด้วย 8รหัสกลุ่ม 00ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพ�ะ
บุคคลส่วนรุ่นบุตรที่เกิดในไทยอ�จจะมีรหัส 73 หรือ76 ขึ้นอยู่ว่� เกิดเมื่อใด

73 กลุ่มแรงง�นต่�งด้�วผิดกฎหม�ย (จัดทำ�เฉพ�ะปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
เท่�นั้น)

ยังไม่มีนโยบ�ยก�รพัฒน�สถ�นะบุคคล

 กลุ่มบุคคลท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 ท่ีสำ�นักทะเบียนกล�งกำ�หนดรหัส “เลขกลุ่ม” ยกม�
เฉพ�ะบุคคลที่มีสัญช�ติไทยมีร�ยละเอียด ดังนี้

เลขกลุ่ม หม�ยถึง

73

กลุ่มบุตรบุคคลต่�งด้�วที่เกิดในประเทศไทยเคยมีสัญช�ติไทย แต่ประก�ศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 วันที่ 
13 ธันว�คม 2515ได้รับกลับคืนสัญช�ติไทยถอนสัญช�ติและไม่ให้สัญช�ติไทย แต่ม�ตร� 23 แห่งพระร�ช
บัญญัติสัญช�ติ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 คืนสัญช�ติไทยให้เฉพ�ะบุคคลที่เกิดถึงวันที่ 25กุมภ�พันธ์ 2535พร้อม
รุ่นบุตรที่เกิดในไทยถึงวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2551 ในท�งกฎหม�ยถือว่� “ได้คืนสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�ม
หลักดินแดนตั้งแต่วันที่28 กุมภ�พันธ์ 2551 พร้อมกันทุกคน”ไม่ว่�จะยื่นคำ�ร้องแล้ว หรือยัง หรือย่ืนคำ�ร้อง
แล้ว แต่ยังไม่อนุมัติ ต�มหนังสือส่ังก�รท่ีให้ดำ�เนินให้เสร็จภ�ยใน 105 วันนับจ�กวันรับคำ�ร้อง
กลุม่บตุรบคุคลต่�งด�้วหล�ยกลุม่ท่ีเกดิในประเทศไทยซึง่รฐับ�ลมีนโยบ�ยกำ�หนดคุณสมบติัและใหข้อสัญช�ติไทยได ้                 
ต�มม�ตร� 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 และ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 
ผู้ท่ีได้รับอนุญ�ตจะได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มหลักดินแดน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุญ�ตเป็นก�รเฉพ�ะร�ย 
หรือกรณีเป็นก�รทั่วไป นับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย ออกประก�ศฯ

84

กลุ่มบุคคลที่เป็นช�วเข� 9 เผ่� ได้แก่ กะเหรี่ยง  ม้ง (แม้ว)  เมี่ยน (เย้�)  อ�ข่� (อีก้อ)  ล�หู่ (มูเซอ)  ลีซู 
(ลีซอ)  ลัวะ (ถิ่น)  ขมุ และมล�บรี (ตองเหลือง) เมื่อพิสูจน์ต�มกระบวนก�รที่อ�ศัยอยู่ในท้องที่ 20 จังหวัด
พื้นท่ีสูง ท่ีอ�ศัยกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรและระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง
ว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 ที่ใช้ม�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 
2543 อำ�น�จก�รพิจ�รณ�เป็นของน�ยอำ�เภอ ห�กพิจ�รณ�อนุมัติแล้ว ในท�งกฎหม�ยถือว่� เป็นผู้มีสัญช�ติ
ไทยโดยก�รเกิดต�มหลักดินแดนและหลักส�ยโลหิตมีสัญช�ติไทยนับตั้งแต่เกิด

90

บุคคลกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ท่ีได้กลับคืนสัญช�ติไทย โดยพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2555 
เพร�ะเหตุแห่งก�รท่ีบรรพชนของบุคคลกลุ่มน้ี เป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในเขตแดนท่ีเคยเป็นดินแดนของประเทศไทย 
ต่อม�ต้องเสียดินแดนให้กับประเทศเจ้�อ�ณ�นิคม ต�มสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศ ทำ�ให้คนไทยกลุ่มนี้ต้องตก
เป็นประช�กรของประเทศในอ�ณ�นิคม และภ�ยหลังบ�งส่วนได้อพยพเข้�ม�อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย และเรียก
ร้องคว�มเป็นไทย ซึ่งได้มีก�รตร�กฎหม�ยฉบับดังกล่�ว และให้มีคณะกรรมก�รพิสูจน์คุณสมบัติ เมื่อบุคคลใด
มีคุณสมบัติครบต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้มีหนังสือก�รรับรองคว�มเป็นไทยพลัดถิ่น แล้วนำ�หนังสือรับรองไป
ขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�น ซึ่งหน้�ท่ีและอำ�น�จเป็นของน�ยอำ�เภอ/น�ยทะเบียนแห่งท้องท่ีๆ 
อ�ศัยอยู่ ในท�งกฎหม�ย ถือว่� “บุคคลที่ได้รับก�รรับรองแล้ว เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยส�ยโลหิตนับตั้งแต่เกิด”

76 77 78

79 80 81

82 83 85

86 87 88

เลขกลุ่ม หม�ยถึง (ก่อนที่ยังไม่ได้รับก�รพัฒน�สถ�นะบุคคล) เมื่อพัฒน�สถ�นะฯแล้ว จะเปลี่ยนเป็นเลข
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เลขกลุ่ม หม�ยถึง

00 กลุ่มบุคคลต่�งด้�วที่เกิดจ�กนอกประเทศ ที่ประสงค์จะมีสัญช�ติไทย พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ.2508 และแก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ.
2551 บัญญัติให้ผู้มีคุณสมบัติครบต�มกฎหม�ย ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขออนุญ�ตได้ ต�มกฎหม�ยในแต่ละเรื่อง ดังนี้
  1. ม�ตร� 9 สำ�หรับหญิงต่�งด้�วที่สมรสกับส�มีสัญช�ติไทย เรียกว่� “ขอถือสัญช�ติไทยต�มส�มี” ซึ่งมีทั้งหญิงที่เป็นบุคคล
ต่�งด้�วทัว่ไป ยื่นต่อเจ�้พนักง�นตำ�รวจ ส่วนหญิงต่�งด้�วที่เป็นชนกลุ่มช�ติพันธุ์ ยื่นคำ�ร้องที่น�ยอำ�เภอ โดยอำ�น�จก�รอนุญ�ตเป็น
ของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย เมื่อได้รับอนุญ�ตแล้ว รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย จะประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
ถือว่� “เป็นผู้มีสัญช�ติไทยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญ�ต”
  2. ม�ตร� 10 และ 11 สำ�หรับบุคคลต่�งด้�วทุกคน มีคุณสมบัติ 5 ประก�รที่ส�ม�รถยื่นคำ�ร้อง“ขอแปลงสัญช�ติเป็นไทย” 
ซึ่งบุคคลต่�งด้�วทั่วไป ยื่นต่อเจ้�พนักง�นตำ�รวจ ส่วนบุคคลต่�งด้�วที่เป็นชนกลุ่มช�ติพันธุ์ ยื่นคำ�ร้องที่น�ยอำ�เภอ สำ�หรับม�ตร� 
11(4) บญัญัติใหม่ใหสิ้ทธขิองส�มีท่ีเปน็บคุคลต่�งด�้วท่ีสมรสกบัหญิงสัญช�ติไทย ซึง่จะไดร้บัก�รยกเวน้คุณสมบติัต�มม�ตร� 10(4 
และ 5)ด้วย โดยอำ�น�จก�รพิจ�รณ�คุณสมบัติเป็นของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย เมื่อเห็นว่�มีคุณสมบัติครบให้เสนอเรื่อง
เพื่อขอพระร�ชท�นต่อพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวให้มีพระบรมร�ช�นุญ�ต เมื่อได้รับพระบรมร�ช�นุญ�ต แล้ว รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงมห�ดไทย จะประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ถือว่� “เป็นผู้มีสัญช�ติไทยนับตั้งแต่วันที่ได้รับก�รประก�ศ”

89 กลุ่มบุคคลที่ได้รับก�รสำ�รวจ จัดทำ�ทะเบียนประวัติ ต�มยุทธศ�สตร์ก�รแก้ไขปัญห� ก�รกำ�หนดสถ�นะ และสิทธิของบุคคล ต�ม
นโยบ�ยรัฐบ�ล โดยมีมติคณะรัฐมนตรี หล�ยครั้ง โดยผ่�นก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน/น�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต มีระยะ
เวล�ก�รสำ�รวจถึงวันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2554 รวมถึงก�รกำ�หนดให้ผู้จัดทำ�ทะเบียนประวัติให้ครบถ้วนต�มกระบวนก�รเมื่อพิสูจน์
แล้วว่�ดำ�เนินก�รไม่เสร็จสิ้น หลังวันที่กำ�หนด

00 กลุ่มบุคคลที่ได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติต�มม�ตร� 38  แห่งพระร�ชบัญยัติก�รทะเบียนร�ษฏร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 
ประกอบกฏกระทรวง ประก�ศกฏกระทรวงมห�ดไทยและหนังสือส่ังก�ร พร้อมด้วยกลุ่มท่ีเป็นบุตรของบุคคลท่ียังไม่มีสัญช�ติไทย 
กลุ่มต่�งๆ รวมทั้งบุคคลที่ไม่มีเลขประจำ�ตัว

74  กลุ่มที่เป็นผู้เสียห�ย จ�กคดีคว�มก�รค้�มนุษญ์ที่ยังมีคว�มจำ�เป็นจะต้องอ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยด้วยเหตุผลท�งด้�นคดีและ
มนุษยธรรม

 สำ�หรบัชดุตัวเลข 4 หลกัท่ีแสดงถงึสำ�นักทะเบยีนซ่ึงเปน็หน่วยท่ีใหเ้ลขประจำ�ตัวประช�ชนน้ัน สองหลกัแรกหม�ย
ถึงรหัสจังหวัดได้กำ�หนดแยกต�มภ�คที่กรมก�รปกครองจัดตั้งขึ้นจำ�นวน 9 ภ�ค ประกอบด้วย
ภ�ค 1 (ภ�คกล�ง) จำ�นวน  10 จังหวัด ได้แก่
10 กรุงเทพมห�นคร 11 สมุทรปร�ก�ร 12 นนทบุรี 13 ปทุมธ�นี 14 พระนครศรีอยุธย�
15 อ่างทอง 16 ลพบุรี 17 สิงห์บุรี 18 ชัยน�ท 19 สระบุรี
ภ�ค 2 (ภ�คตะวันออก) จำ�นวน  8  จังหวัด ได้แก่
20 ชลบุรี 21 ระยอง 22 จันทบุรี 23 ตร�ด
24 ฉะเชิงเทร� 25 ปร�จีนบุรี 26 นครน�ยก 27 สระแก้ว
ภ�ค 3 (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง) จำ�นวน  9 จังหวัด ได้แก่
30 นครร�ชสีม� 31 บุรีรัมย์ 32 สุรินทร์ 33 ศรีสะเกษ 34 อุบลร�ชธ�นี
35 ยโสธร 36 ชัยภูมิ 37 อำ�น�จเจริญ 39 หนองบัวลำ�ภู
ภ�ค 4 (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) จำ�นวน  10 จังหวัด ได้แก่
40 ขอนแก่น 41 อุดรธ�นี 42 เลย 43 หนองค�ย 44 มห�ส�รค�ม
45 ร้อยเอ็ด 46 ก�ฬสินธุ์ 47 สกลนคร 48 นครพนม 49 มุกด�ห�ร
38 บึงก�ฬ  จังหวัดบึงก�ฬ แม้ว่�จะเป็นจังหวัดในภ�คอีส�นตอนเหนือ เมื่อได้รับก�รตั้งจังหวัดใหม่
แยกออกม�จ�กจังหวัดหนองค�ย แต่ด้วยตัวเลขกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย 4 ถูกจัดไปหมดแล้ว จึงได้ใช้เลขที่ว่�งของภ�คอีส�น
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ภ�ค 5 (ภ�คตะวันเหนือตอนบน) จำ�นวน  9 จังหวัด ได้แก่
50 เชียงใหม่ 51 ลำ�พูน 52 ลำ�ป�ง 53 อุตรดิตถ์ 54 แพร่
55 น่าน 56 พะเยา 57 เชียงร�ย 58 แม่ฮ่องสอน
ภ�ค 6 (ภ�คตะวันเหนือตอนล่�ง) จำ�นวน  8 จังหวัด ได้แก่
60 นครสวรรค์ 61 อุทัยธ�นี 62 กำ�แพงเพชร 63 ต�ก
64 สุโขทัย 65 พิษณุโลก 66 พิจิตร 67 เพชรบูรณ์
ภ�ค 7 (ภ�คตะวันตก) จำ�นวน  8 จังหวัด ได้แก่
70 ร�ชบุรี 71 ก�ญจนบุรี 72 สุพรรณบุรี 73 นครปฐม
74 สมุทรส�คร 75 สมุทรสงคร�ม 76 เพชรบุรี 77 ประจวบคีรีขันธ์
ภ�ค 8 (ภ�คใต้ตอนบน) จำ�นวน  7 จังหวัด ได้แก่
80 นครศรีธรรมร�ช 81 กระบี่ 82 พังงา 83 ภูเก็ต
84 สุร�ษฎร์ธ�นี 85 ระนอง 86 ชุมพร
ภ�ค 9 (ภ�คใต้ตอนล่�ง) จำ�นวน  7 จังหวัด ได้แก่
 90 สงขล�   91 สตูล       92    ตรัง    93   พัทลุง
 94 ปัตต�นี   95 ยะล�       96    นร�ธิว�ส
กรุงเทพฯ จำ�นวน 50 เขต มีก�รกำ�หนดรหัสของสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น ต่อจ�กเลข 10xx ดังนี้
01 พระนคร 02 ดุสิต 03 หนองจอก 04 บ�งรัก 05 บ�งเขน
06 บ�งกะปิ 07 ปทุมวัน 08 ป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 09 พระโขนง 10 มีนบุรี
11 ล�ดกระบัง 12 ยานนาวา 13 สัมพันธวงศ์ 14 พญ�ไท 15 ธนบุรี
16 บ�งกอกใหญ่ 17 ห้วยขว�ง 18 คลองส�น 19 ตลิ่งชัน 20 บ�งกอกน้อย
21 บ�งขุนเทียน 22 ภ�ษีเจริญ 23 หนองแขม 24 ร�ษฎร์บูรณะ 25 บ�งพลัด
26 ดินแดง 27 บึงกุ่ม 28 ส�ทร 29 บ�งซื่อ 30 จตุจักร
31 บ�งคอแหลม 32 ประเวศ 33 คลองเตย 34 สวนหลวง 35 จอมทอง
36 ดอนเมือง 37 ร�ชเทวี 38 ล�ดพร้�ว 39 วัฒน� 40 บ�งแค
41 หลักสี่ 42 ส�ยไหม 43 คันน�ย�ว 44 สะพ�นสูง 45 วังทองหล�ง
46 คลองส�มว� 47 บางนา 48 ทวีวัฒน� 49 ทุ่งครุ 50 บางบอน
เอกส�รอ้�งอิง
 1. พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ.2508 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ.2551และแก้ไขฉบับที่ 
5 พ.ศ.2555 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประก�ศและระเบียบก�รต่�งๆ
 2. พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 พร้อมด้วยกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประก�ศ คำ�สั่ง และหนังสือสั่งก�รของสำ�นักทะเบียนกล�ง จำ�นวนม�กที่ไม่ส�ม�รถยกม�เสนอให้ทร�บในที่นี้ได้
 3. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่สำ�คัญๆ ได้แก่
    3.1 ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขถึง พ.ศ.2551
    3.2 ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยให้แก่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ.2543
   3.3 ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน 
พ.ศ.2548
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