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เรื่องเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

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
  ส่ิงหน่ึงท่ีส�ม�รถสรุปได้จ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ี คือ ก�รท่ีผู้ปฏิบัติง�นท้ังภ�ครัฐ ภ�คเอกชน รวมถึง
ประช�ชนท่ีเป็นเจ้�ของเร่ืองท่ีต้องก�รกำ�หนดสถ�นะบุคล ยังมีองค์คว�มรู้ไม่เพียงพอในหล�ยๆ เรื่อง และแต่ละเรื่อง
มีร�ยละเอียดในกระบวนก�รท่ีต้องปฏิบัติม�กม�ย คณะอนุกรรมก�รด้�นสถ�นะบุคคลฯ มีคว�มเห็นพ้องกันว่�ควร
จะต้องมีก�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 ๒ เรื่อง คือ เรื่องเล่�ในมิติของสิทธิมนุษยชนว่�ด้วย 
"ก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑)" กบั เรือ่งเล�่ ในมิติของสิทธมินุษยชนว�่ดว้ย"แนวท�งก�รปฏิบติัเม่ือพบบคุคล
ไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียน ไม่มีเลข ๑๓ หลัก" และที่เรียบเรียงร่วมกันกับน�ยวีนัส สีสุข ผู้อำ�นวยก�รส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร 
กรมก�รปกครอง ในฐ�นะอนุกรรมก�ร พร้อมด้วยน�งยินดี ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดก�รสถ�นีสัญช�ติ มูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก 
ในเรื่อง "แนวท�งก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล" รวมเป็น ๓ เรื่อง โดยจัดทำ�เป็นเล่มแยกต่�งห�กกัน   เพ่ือคว�มสะดวกสำ�หรับ
ก�รเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในสถ�นก�รณ์ท่ีต่�งกัน หรืออ�จจะต้องปฏิบัติก�รจ�กเล่มใดเล่มหน่ึงก่อน แลว้จงึนำ�องค์คว�มรูอ้กี 
๒ เล่มม�ใช้เป็นแนวท�ง นอกจ�กนี้ อ�จจะยังต้องมีองค์คว�มรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนก�รม�เป็นแนวท�งเพิ่มเติม
อีกก็ได้เพร�ะสิ่งที่นำ�เสนอเพียง ๓ เล่มนี้ มิใช่กระบวนก�รที่สิ้นสุดในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล  ยังมีอีกหล�ยลักษณะ 
ซึ่งอ�จจะมีก�รเรียบเรียง และจัดพิมพ์เพิ่มในโอก�สต่อไป



3

เรื่องเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

คำ�นิยมของประธ�น (ต่อ)
  
  จ�กหนังสือ ๓ เล่มดังกล่�วคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และคณะอนุกรรมก�รด้�นสถ�นะ
บคุคลและสิทธขิองกลุม่ช�ติพนัธ์ฯุ มีคว�มปร�รถน�ด ีและต้ังใจท่ีจะเผยแพรข่อ้มูล ร�ยละเอยีดในกระบวนก�รท่ีต้องปฏิบติั 
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�ยท่ีมีหลักก�ร มีข้อกฏหม�ย มีหนังสือ
ส่ังก�รในหล�ยลักษณะ และอธิบ�ยคว�มต�มข้ันตอนต้ังแต่เตรียมก�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 ๒ ระดับ หนังสือทั้ง ๓ เรื่องนี้ ห�กศึกษ�
อย่�งถ่องแทแ้ล้ว อ�จจะทำ�ให้เข�้ใจกระบวนก�รต่�งๆ ม�กขึ้น ส�ม�รถใชเ้ปน็แนวท�งในก�รปฏิบตัิได้เปน็อย่�งดี และห�ก
ยังมีประเด็นใดที่ข�ดตกบกพร่อง ผู้เรียบเรียงก็จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  ขอขอบใจ ผู้เรียบเรียงทั้ง ๓ 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
         ๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๘
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คำ�นำ�ผู ้เรียบเรียง ในก�รจัดพิมพ์ครั ้งที ่ ๒

 ดังที่ได้กล่�วไว้ในคำ�นำ�ของผู้เรียบเรียงในก�รจัดพิมพ์เผยแพร่ก่อนหน้�นี้ ได้จัดทำ�และปรับปรุงเพื่อใช้เผยแพร่ใน
ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร สนับสนุนโดย มูลนิธิศึกษ�พัฒน�ประช�ชนบนที่สูง(พปส.) จังหวัดเชียงร�ย ที่ให้ทำ�หน้�ที่
วิทย�กรเพื่อก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล ด้วยก�รเลือกก�รนำ�เสนอกระบวนก�รขอ “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)”ม�
ให้เรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำ�คัญ เพร�ะ ท.ร.๒๐/๑ เป็นเอกส�รที่น�ยทะเบียนตรวจสอบพย�นหลักฐ�นจนกระทั่งเชื่อได้
ว่�บุคคลที่ยื่นคำ�ร้องขอนั้น เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยจริง “มีศักดิ์เทียบเท่�กับสูติบัตร” เพร�ะออกโดยน�ยทะเบียนต�ม
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ท่ีต่�งจ�กหนังสือรับรองสถ�นท่ีเกิดท่ีออกโดยอ�ศัยกฎหม�ยเทียบเคียง ไม่ได้ตรวจ
สอบแลว้ออกโดยน�ยทะเบยีน และใช้เรยีนรู ้ประช�สมัพนัธ์ใหก้บัก�รฝึกอบรมขององค์กรทีด่ำ�เนินง�นก�รกำ�หนดสถ�นะ
บุคคล พร้อมท้ังเผยแพร่ให้กับบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป ท้ังท่ีจัดทำ�เอกส�รเป็นเล่มและส่งให้ศึกษ�เรียนรู้ผลิตด้วยตนเองจ�ก
ก�รขอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จ�กอีเมล หรือสื่อในลักษณะอื่นๆ จำ�นวนนับไม่ถ้วน มีเสียงสะท้อนตอบรับว่� เรื่องเล่�
เรื่องนี้มีประโยชน์ม�ก ทั้งต่อผู้ปฏิบัติง�นของภ�ครัฐ องค์กรต่�งๆ และผู้ยื่นคำ�ร้อง อ่�นแล้วเข้�ใจง่�ย เห็นภ�พรวมทุก
กระบวนก�ร เห็นภ�พเฉพ�ะจุดที่สำ�คัญ เพร�ะเรียบเรียงลำ�ดับจ�กก�รนำ�กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องหล�ยฉบับม�เรียงร้อยทำ�ให้
เรื่องที่ดูย�ก ต้องเชื่อมโยงหล�ยเรื่องให้เห็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ก�รสำ�รวจสิทธิของตัวผู้ยื่นคำ�ร้องเอง ที่ต้องเตรียมก�รให้
พร้อม ก�รปฏิบัติง�นของภ�คส่วนต่�งๆ ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ ไม่ว่�จะเป็นก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�น จนกระทั่ง
ถึงกระบวนก�รทำ�หน้�ที่ ก�รใช้อำ�น�จพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครอง ก�รดำ�เนินง�นเมื่อได้รับอนุญ�ต หรือไม่อนุญ�ต 
ใครจะมีหน้�ที่อย่�งไร พร้อมแผนผังก�รดำ�เนินง�น และตัวอย่�งเรื่องเล่�ให้เข้�ใจจ�กเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เท่�ที่ได้รับข้อมูล
และมีโอก�สให้คว�มช่วยเหลือ ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ จนกระทั่งไปดำ�เนินง�นด้วยตนเอง จนสำ�เร็จเรียบร้อย บรรลุถึงขั้น
ตอนสุดท้�ย น่ันคือ ได้รับ ท.ร.๒๐/๑ แล้วนำ�ไปเป็นพย�นเอกส�รสำ�คัญแสดงคุณสมบัติว่�“เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยจริง”        
อนัอ�จจะทำ�ใหส้�ม�รถยืน่คำ�รอ้งขอสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทว ิวรรคสอง และก�รขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� 
๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ.๒๕๐๘ ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยจะได้รับก�รกำ�หนดสถ�นะ
ให้ได้รับสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด ต�มหลักดินแดน

 ในก�รพิมพ์ครั้งน้ี เป็นก�รจัดพิมพ์ด้วยงบประม�ณของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ               
จ�กคว�มเหน็ชอบของคณะอนุกรรมก�รด�้นสถ�นะบคุคลและสิทธขิองกลุม่ช�ติพนัธุ ์และแรงง�นข�้มช�ติ โดยปรบัปรงุให้
มขี้อมูลเพิ่มขึ้นหล�ยส่วน นำ�เรื่องที่เกี่ยวข้องม�เพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้เรียนรู้และเข้�ใจง่�ยๆ ด้วยวิธีก�รเล่�เรื่อง ขอขอบคุณ
ท่�นที่เกี่ยวข้องมีส่วนสนับสนุนทุกภ�คส่วน หวังว่�จะยังคงเป็นประโยชน์ม�กกว่�เดิม 

          
          สิงห�คม ๒๕๕๙ 
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คำ�นำ�ผู ้เรียบเรียง ในก�รเผยแพร่

 สิ่งสำ�คัญที่ประช�คมโลกตกลงกันไว้อย่�งหนึ่ง คือ เมื่อมีเด็กเกิดม�แล้วทุกรัฐทุกประเทศต้องทำ�ก�รบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กหรือมนุษย์ฅนนั้นไว้ พร้อมทั้งตั้งชื่อ กำ�หนดสัญช�ติให้ เพื่อจะได้เรียกข�นกันได้ถูกต้อง และทร�บว่� บุคคล
นี้เป็นใคร เป็นบุตรหล�นของใคร นั่นก็คือ เอกส�รแสดงก�รเกิด ของประเทศไทยเรียกว่� สูติบัตร หรือในภ�ษ�อังกฤษ
ทั่วโลกจะใช้คำ�ว่� Birth Registration
 ในเรื่องนี้ทั่วโลกแทบจะทุกรัฐ หรือประเทศต่�งกำ�หนดเป็นกฎหม�ยที่จำ�กัดสิทธิเสรีภ�พ มิให้ประช�กรในรัฐของ
ตนหลบเลี่ยงท่ีจะไม่แจ้งกับเจ้�หน้�ท่ีรัฐ เพร�ะรัฐต้องก�รควบคุมบุคคล และรัฐจะได้ทร�บว่� ในรัฐมีประช�กรท้ังหมด
เท่�ใด จะได้ว�งแผนพัฒน�ประเทศ หรือกำ�หนดหน้�ที่ในลักษณะต่�งๆ ได้
 เมื่อรัฐบันทึกชื่อ ร�ยก�รบุคคลของแต่ละฅนไว้แล้ว รัฐก็มีภ�ระที่จะออกเอกส�รรับรองว่� บุคคลใดได้ถูกบันทึกไว้
แลว้ และส�ม�รถนำ�หลกัฐ�นนัน้ไปใชส้ทิธใินสวสัดกิ�รของรฐั หรอืแสดงตนควบคูก่บักรรมสทิธิต์�่งๆ ซึง่รวมถงึเจ�้หน�้ที่
ของรัฐในหน้�ที่อื่นๆ จะได้ทร�บและแยกประเภทได้ นอกจ�กนี้ เมื่อต้องมีก�รเดินท�งไปยังประเทศอื่น ก็ยังเป็นเครื่องมือ
ในก�รตรวจสอบ ระบุก�รเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภ�คได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องให้ภ�ษ�พูดเลย
 ใครที่ได้รับเอกส�รก็คงสะดวกสบ�ยไปต�มกฎเกณฑ์ แต่ใครที่ยังไม่มีเอกส�รแสดงก�รเกิด เวล�ที่ผ่�นม�ในอดีต 
แม้ว่�จะไม่ส�ม�รถนำ�หวนกลับคืนม�ได้ แต่ด้วยเหตุแห่งก�รบริก�รส�ธ�รณะของรัฐที่ต้องรับผิดชอบชีวิตประช�ชน อย่�ง
หนึ่งก็คือ ก�รออกเอกส�รรับรองสิทธิในเรื่องต่�งๆ ในกรณีที่ผู้เกิดในประเทศไทยไม่มีเอกส�รแสดงก�รเกิด ไม่ว่�บุคคล
นั้นจะเป็นใคร มีสถ�นะบุคคลต�มกฎหม�ยอย่�งไร  ถ้�มีพย�นหลักฐ�นว่�เกิดในประเทศไทยแล้ว กฎหม�ยว่�ด้วยก�ร
ทะเบียนร�ษฎรที่แก้ไขเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ม�ตร� ๒๐/๑ และประก�ศสำ�นักทะเบียนกล�งเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธี
ก�รในก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิดต�มม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำ�หนดให้ส�ม�รถยื่นคำ�ร้อง เพื่อขอให้น�ย
ทะเบียนทุกแห่งรับคำ�ร้องและพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นที่ผู้ยื่นคำ�รองนำ�ม�อ้�ง ห�กเชื่อได้ว่� เป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย
จริง ก็ให้ออก “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)”ให้
  แต่ถ�้ไม่เชือ่ กใ็หมี้คำ�ส่ังท�งปกครอง โดยปฏิบติัต�มกฎหม�ย เพือ่ใหสิ้ทธใินก�รโต้แยง้คำ�ส่ังท�งปกครอง 
โดยได้เรียบเรียงให้เรียนรู้เข้�ใจง่�ยๆ ด้วยวิธีก�รเล่�เรื่อง ประกอบภ�ษ�กฎหม�ยที่เข้�ใจได้ไม่ย�กนัก  ซึ่งหวังว่� จะเป็น
ประโยชน์ ห�กท่�นที่ศึกษ�แล้ว พบว่�ยังมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง ขอคว�มกรุณ�แจ้งให้ทร�บ จะขอบพระคุณยิ่ง และขอ
ขอบคุณท่�นที่มีส่วนร่วมเผยแพร่หนังสือฉบับนี้ ด้วยจิตค�รวะที่กรุณ�สร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกัน.

           สิงห�คม ๒๕๕๕
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ส�รบัญ
                  หน้�
คำ�นิยม
คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง
 wบทนำ� 
 wคว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของก�รแจ้งก�รเกิด
 w สูติบัตรมีกี่รุ่น มีลักษณะอย่�งไรบ้�ง
 w หนังสือรับรองก�รเกิดที่สถ�นพย�บ�ลออกให้ ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้�ง
 w ใบรับแจ้งก�รเกิดที่ผู้ใหญ่บ้�นออกให้ มีผลท�งกฎหม�ยแล้วหรือยัง และใช้ประโยชน์อะไรได้บ้�ง
 w หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�รในก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิดต�มม�ตร� ๒๐/๑
  ü กำ�หนดวันเวล� สำ�หรับผู้ยื่นคำ�ร้อง ผู้รับคำ�ร้อง และผู้พิจ�รณ�คำ�ร้อง
  ü สถ�นที่ยื่นคำ�ร้อง
  ü หน้�ที่ของผู้รับผิดชอบในก�รรับคำ�ร้องและพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นเบื้องต้น
  ü หน้�ที่ของน�ยทะเบียนผู้รับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นและออกคำ�สั่ง
 w พย�นบุคคลผู้น่�เชื่อถือ
 wถ้�น�ยทะเบียนจะมีคำ�สั่งไม่ออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ให้จะต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง
 w หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) มีลักษณะอย่�งไร
 w คำ�ถ�มที่พบเป็นประจำ�
 w เรื่องเล่�...เคล้�สิทธิมนุษยชน
  ü หมอตำ�แยวัยเย�ว์
  ü วิชัย...ไม่ไกลเกินเอื้อม
   - ตัวอย่�งหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองของวิชัย...
  ü เจ้�หน้�ที่ไม่รับแจ้ง...ผลที่เกิดขึ้น (คงไม่ต้องบอก)
  ü น้องม�ย ผู้ไม่ยอมแพ้
  ü น้องอะด�วฯ และเพื่อนอีกหล�ยฅน...ที่รอคอยคว�มหวัง 
  ü ประโยชน์ของหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) 
 wคว�มรู้ และคว�มหม�ยของเลขประจำ�ตัวประช�ชน(เลข ๑๓ หลัก)  

๑
๓
๕
๘

๑๑
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๒๐
๒๗
๓๑
๓๑
๓๓
๓๔
๔๔
๕๔
๖๐
๖๓
๖๕
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บทนำ�

 เรื่องร�วท่ีจะเล่�ให้ผู้ท่ีสนใจในเรื่องเกี่ยวกับก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิดท่ีจะถ่�ยทอดจ�กประสบก�รณ์
ท่ีผ่�นง�นด้�นน้ีต่อเน่ืองม�ม�กกว่� ๓๐ ปี จึงมีเรื่องร�วท่ีผ่�นเข้�ม�ให้เรียนรู้ ขบคิด ห�ท�งออกและร่วมสร้�ง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบก�รของท�งร�ชก�ร จนกระทั่งอยู่ในชุดเบื้องหลังของก�รศึกษ�ปัญห�ต่�งๆ อันนำ�ไปสู่ก�รร่�งกฎหม�ย 
ซึ่งที่มีสำ�เร็จจนกระทั่งมีก�รประก�ศใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่�งน้อย ๒ ฉบับ คือ พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ แม้ว่�จะมีกฎหม�ย ๒ ฉบับออกม�
แก้ไขปัญห�ของสังคมที่สะสมกันม�น�น โดยเฉพ�ะในเรื่องของก�รจัดก�รเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ นั้น สิ่งที่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวนม�ก ยังไม่เข้�ใจก็ยังมีอีกม�กม�ยหล�ยเรื่อง และแนวท�งปฏิบัติ อันเป็นผลม�จ�กก�รมีกฎหม�ยออกม�บังคับ 
กับพี่น้องประช�ชนทุกฅน ไม่ว่�ฅนๆ นั้น จะมีสถ�นะบุคคลในลักษณะใดในสังคม หรือในชุมชน เพร�ะทุกฅนจะต้อง 
ไดร้บัก�รปฏิบติั หรอืต้องปฏิบติัต�มกฎหม�ยอย�่งเสมอภ�คเท่�เทียมกนั ไม่มีก�รเลอืกปฏิบติัดว้ยกระบวนก�รใดๆ ท้ังส้ิน 
จ�กกรณีท่ีกำ�ลังกล่�วถึงน้ี ต้ังใจสร้�งสรรค์ขึ้นม�เพื่อให้ทุกฅนได้พิจ�รณ�นำ�ไปใช้ในก�รติดต่อกับหน่วยง�นร�ชก�ร 
โดยเฉพ�ะสำ�นักทะเบยีนทุกแหง่ รวมถงึภ�คประช�ชน หรอืองค์กรต่�งๆ ท่ีอ�จจะยงัมีขอ้มูลไม่เพยีงพอ และอ�จจะยงัไม่เหน็
ถึงคว�มสำ�คัญของ “หนังสือรับรองก�รเกิด” ที่ต้องออกม�อย่�งถูกต้องต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ อันจะนำ�ไปสู่ก�รรับรอง
ถึงสิทธิของผู้ที่เป็นเจ้�ของเอกส�รสำ�คัญที่ผู้มีอำ�น�จจะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยให้สมบูรณ์ให้ม�กที่สุด

 มีผู้รู้กล่�วกันไว้ถึงก�รท่ีกว่�จะเกิดและพัฒน�เป็น “มนุษย์” น้ัน ย�กนักหน� ว่�กันว่�ระหว่�งเส้นท�งเพียง 
ไม่เท่�ไหร่ที่เชื้อของฝ่�ยช�ยจะมุ่งไปสู่รังไข่ เพื่อก�รปฏิสนธิก็ต้องต่อสู้แข่งขันกับเชื้อช�ยด้วยกันนับล้�นๆ ตัว จนกระทั่ง 
เชื้อท่ีแข็งแรงท่ีสุดเท่�น้ันท่ีจะเจ�ะไข่สำ�เร็จ น่ันแหละถือว่�ได้เริ่มต้นชีวิตน้อยๆ ภ�ยในรังไข่ของเพศแม่และเจริญเติบโต 
จนถึงวันที่พร้อมจะลืมต�ดูโลก

 เม่ือมีมนุษย์เกิดในโลก จ�กก�รค้นพบของนักโบร�ณคดีนักประวัติศ�สตร์ท่ีมีหลักฐ�นน่�เชื่อถือ พบว่� สังคม
ต้ังแต่บรรพก�ลต่�งฟูมฟักบุตรหล�นท่ีเกิดม� เพื่อสืบทอดส�ยตระกูล ในสังคมท่ีมีสม�ชิกไม่ม�กคงไม่เกิดคว�มสับสน 
แต่เม่ือมีประช�กรของสังคมม�กขึ้น ก็ต้องมีก�รกำ�หนดกฎเกณฑ์ท่ีจะให้มีก�รบันทึกผู้ท่ีเกิดม�ใหม่ไว้เป็นสม�ชิกของสังคม 
ให้ทร�บว่� จะเรียกเด็กน้อยว่�อย่�งไร ใครเป็นผู้ให้กำ�เนิด เป็นสม�ชิกของส�ยตระกูลไหน

 ๑ เคยฝึกเรียนรู้เรื่องนี้ ณ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอบ�งมูลน�ก ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ จนกระทั่งทำ�หน้�ที่ปลัดอำ�เภอเมืองเลย (๒๕๓๑-๒๕๓๕)
และหัวหน้�ง�นหล�ยง�นในกรมก�รปกครองรวมถึงหัวหน้�ง�นกฎหม�ยและระเบียบชนกลุ่มน้อย ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร สำ�นักบริห�ร
ก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง หรือสำ�นักทะเบียนกล�งถึง พ.ศ.๒๕๔๕ และยังเรียนรู้ ศึกษ� ร่วมพัฒน�เรื่องร�วเกี่ยวกับสถ�นะและ
สิทธิของบุคคลจนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๙)
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 ก�รรับแจ้งก�รเกิดเด็กในแต่ละสังคมของโลกน้ี ล้วนแล้วแต่มีพัฒน�ก�รท่ีไม่แตกต่�งกัน จนกระท่ังมีก�ร 
กำ�หนดเปน็กฎเกณฑร์ะหว�่งประเทศท่ีใชก้นัเปน็ม�ตรฐ�นขัน้ตำ�่ ประเทศไทยกเ็ปน็ภ�คีสม�ชกิท่ีเพิง่จะเขม้งวดต่อกฎเกณฑ์
ระหว่�งประเทศ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ นี้เอง ก่อนหน้�นี้ แม้ว่�พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๔๙๙ รวมถึง 
กฎหม�ยลำ�ดับรองท่ีออกม�ใช้บังคับตลอดอ�ยุของกฎหม�ยจะไม่ระบุไว้ แต่ในฉบับต่อม�ท�งร�ชก�รของประเทศไทยได้
ออกกฎหม�ยยกเว้นสำ�หรับใครก็ต�มที่เป็นบุคคลที่เข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย หรืออยู่ในลักษณะท�งร�ชก�รยังไม่มี
นโยบ�ย หรือไม่ยอมรับ ไม่ต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร 

 ถ้�เด็กที่เกิดม�ในประเทศไทยเป็นบุตรของบุคคลต�่งด้�วที่อ�ศัยอยู่ชั่วคร�ว หรืออยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย หรือ
กรณีที่บิด� ม�รด� เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย แต่อยู่เกินกว่�ที่ได้รับอนุญ�ต ห�กยังอ�ศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป ก็
เท่�กับว่� เป็นผู้ที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ยเช่นกัน บุตรที่เกิดม�ทุกฅน ถือเป็นผู้หลบหนีเข้�เมือง ในอดีตจะถือว่� รัฐ
ไม่รับรู้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องแจ้งก�รเกิด แต่ถ้�บุคคลฅนนั้น ยังมีชีวิตอยู่ต่อม�จนถึงปัจจุบันและในอน�คตล่ะ ก�รไม่มี
เอกส�รแสดงว�่เกดิในประเทศไทย ซึง่ยิง่น�นวนัพย�นหลกัฐ�นต่�งๆ กจ็ะสูญส้ินไปเรือ่ยๆ ในท่ีสุดกจ็ะห�ไม่ได ้โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่ง ผู้ที่ไม่ส�ม�รถอยู่เป็นหลักแหล่งได้ จำ�เป็นต้องเคลื่อนย้�ยไปในที่ต่�งๆ อ�ศัยอยู่ในแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้�น
ในเวล�ไม่น�นนัก ก็จะยิ่งประสบคว�มย�กลำ�บ�กในก�รค้นห�พย�นหลักฐ�น เรื่องน้ีไม่ใช่จะเกิดเฉพ�ะกรณีของบุคคล
ต่�งด้�วเท่�น้ัน บุคคลท่ีมีเชื้อส�ยเป็นผู้มีสัญช�ติไทย ก็มีเยอะแยะม�กม�ย ยังไม่ส�ม�รถประม�ณก�รได้ว่� มีจำ�นวน
เท่�ใด เพร�ะไม่มีก�รสำ�รวจตรวจสอบกันเลยตลอดเวล�ที่ปฏิบัติง�นม�กว่� ๓๐ ปี จะมีก�รนับประช�กรก็ในเมื่อมีก�ร
สำ�รวจสำ�มะโนประช�กร แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบอย่�งจริงจัง เพร�ะเป็นก�รสำ�รวจเชิงสถิติ ไม่ได้ลงลึกไปในร�ยละเอียดของ
แต่ละฅนที่อ�ศัยอยู่ในแต่ละบ้�น จึงทำ�ให้มีบุคคลที่ยังไม่มีชื่อ ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนร�ษฎร ยังไม่มีเอกส�รแสดงก�ร
เกิดในประเทศไทยอีก ไม่ทร�บเท่�ใด แล้วเรื่องนี้จะแก้ไขกันอย่�งไร เพร�ะผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญม�กนัก

 แต่ก็ยังดีที่ในก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีก�รแก้ไขเพิ่มเติมใน 
ม�ตร� ๒๐/๑ ใหมี้ก�รออกเอกส�รท่ีน�ยทะเบยีนต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รทะเบยีนร�ษฎรไดต้รวจสอบพย�นหลกัฐ�นแลว้ 
เชื่อได้ว่� บุคคลฅนไหนที่ยื่นคำ�ร้องขอให้พิสูจน์เป็นผู้เกิดในประเทศไทย ก็จะออก “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)” 
ให้ไว้เป็นหลักฐ�น มีศักดิ์ใช้ยืนยันบุคคลท่ัวไปได้เทียบเท่�สูติบัตร ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่ีบุคคลท่ีเคยมีสูติบัตรแบบ
เดิมๆ แต่ชำ�รุด สูญห�ย โดยท่ีน�ยทะเบียนไม่ส�ม�รถออกใบแทนให้ได้ไม่ว่�จะในกรณีใด บุคคลท่ีไม่มีสูติบัตรแล้ว 
ก็ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอให้ตรวจสอบแล้วออก “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)” ให้ โดยอำ�นวยคว�มสะคว�ม
สะดวกในก�รยื่นขอได้ท้ังท่ีสำ�นักทะเบียนอันเป็นสถ�นท่ีเกิดสำ�นักทะเบียนท่ีมีชื่ออยู่ในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร 
และที่สำ�นักทะเบียนอันเป็นสถ�นที่พักอ�ศัยที่เรียกว่� มีภูมิลำ�เน�ในปัจจุบันด้วย เรื่องนี้ ก็มีร�ยละเอียดในเนื้อห�ที่จะเล่�
ให้ฟังต่อไป

 ในก�รยื่นคำ�ร้อง เม่ือได้ทร�บกระบวนก�รต่�งๆ แล้ว ห�กไม่ได้รับก�รอนุญ�ต น�ยทะเบียนไม่ออกหนังสือ
รับรองก�รเกิด หรือไม่ยอมรับคำ�ร้อง เมื่อท่�นประสบเหตุก�รณ์นี้ จะทำ�อย่�งไร ลุงม�นะก็จะนำ�เอ�ประสบก�รณ์ที่ได้
ให้คำ�ปรึกษ�กับผู้ที่ยื่นคำ�ร้องม�เล่�ให้ได้ทร�บพร้อมกับตัวอย่�ง เรื่องร�วที่เกี่ยวข้อง แล้วปิดท้�ยในแต่ละเรื่องว่� ท่�นได้
เรียนรู้เรื่องนั้น และจะนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�งไร

๒ ใช้บังคับระหว่�งวันที่ ๒๒ กุมภ�พันธ์ ๒๔๙๙ ถึงวันที่ ๒๒ มีน�คม ๒๕๓๕
๓ กฎกระทรวง ออกต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๕๓๕
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คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของก�รแจ้งก�รเกิด
 เริ่มจ�กในอดีต เม่ือครั้งท่ีพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�จุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ในหลวงรัชก�ลท่ี ๕ ทรงเห็น 
คว�มสำ�คัญของก�รจดทะเบียนประช�กรของประเทศ ท่ีให้เริ่มจดทะเบียนก�รเกิดและจดทะเบียนก�รต�ย เพื่อเป็น 
เอกส�รสำ�หรับแสดงให้ทร�บว่� มีผู้เกิด และมีผู้ต�ยในแต่ละท้องที่เป็นจำ�นวนเท่�ใด ด้วยก�รออกกฎหม�ย ชื่อว่� พระร�ช 
บัญญัติสำ�หรับทำ�บ�ญชีคนในพระร�ชอ�ณ�จักร (ร.ศ.๑๒๘ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๕๒) ม�ต้ังแต่ม�กกว่�หน่ึงร้อยปี 
เริ่มขย�ยพื้นที่ออกไปยังหัวเมืองก่อน มียอดรวมผู้ที่ได้รับก�รสำ�รวจในสมัยนั้น ทั้งประเทศมีประช�กรประม�ณแปดล้�น 
เก้�แสนคนเศษ หลังจ�กนั้น จึงมีก�รตร�กฎหม�ยให้สำ�รวจสำ�มะโนประช�กร แล้วจัดทำ�สำ�มะโนครัว ภ�ยหลังจึงได้ตร�
เป็นกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรฉบับแรก คือ พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๔๙๙ ใช้พร้อมกัน 
ทั่วประเทศ ม�ต้ังแต่วันที่ ๒๒ กุมภ�พันธ์ ๒๔๙๙ และมีก�รแก้ไขโดยประก�ศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๔ เมื่อวันที่ ๓๑ 
ตุล�คม ๒๕๑๕ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มกร�คม ๒๕๑๖ จนกระทั่งมีก�รตร�พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร  
พ.ศ.๒๕๓๔ ออกม�ใช้ใหม่ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ มีน�คม ๒๕๓๕ โดยทุกฉบับจะมีก�รออกกฎกระทรวง 
ออกระเบียบ ออกประก�ศและมีหนังสือส่ังก�รเป็นแนวท�งปฏิบัติกันม�กม�ย เรียกว่� ต้องติดต�มกันอย่�งใกล้ชิด 
อย�่กระพรบิต� เพร�ะมิฉะน้ัน อ�จจะไม่ทร�บว�่ มีเรือ่งซกัซอ้มคว�มเข�้ใจในก�รปฏิบติัเวยีนแจง้ใหท้ร�บกนัในเรือ่งใหม่ๆ 
อยู่เสมอๆ ยิ่งในยุคปัจจุบันที่สื่อส�รผ่�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รสั่งก�รจ�กส่วนกล�ง เมื่อสั่งก�รโดยผู้มีอำ�น�จ 
แล้วส่งผ่�นไปยังผู้รับปฏิบัติได้ในทันที ห�กไม่ได้รับทร�บข่�วส�ร ก็อ�จจะตกยุคปฏิบัติไม่เป็นไปต�มที่สั่งก�รใหม่ๆ ได้ 
สำ�หรับพี่น้องประช�ชนผู้ขอรับบริก�ร ก็ต้องหูไว ต�ไว เพร�ะก�รส่ังก�รหล�ยเรื่องกรมก�รปกครองก็นำ�ขึ้นส่ังก�รไว้ 
บนหน้�เว็บไซท์ www.dopa.go.th ในหมวดว่�ด้วยหนังสือสั่งก�ร ห�กมีโอก�สก็อย่�ลืมแวะเวียนไปสืบค้นข้อมูลได้

 ในยุคแรก ท�งร�ชก�รได้กำ�หนดให้มีพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎรในเขตต์เทศบ�ล พ.ศ.๒๔๗๙ ซึ่งใช้
บังคับในอดีตเมื่อ ๗๕ ปีม�แล้ว เฉพ�ะในเขตเทศบ�ลเท่�นั้น ส่วนในท้องถิ่นชนบทยังไม่มีกฎหม�ยบังคับ โดยม�ตร� 
๑๗ บัญญัติไว้ให้เป็นหน้�ที่ของเจ้�บ้�นต้องไปแจ้งคว�มต่อน�ยทะเบียนท้องถิ่นภ�ยในกำ�หนด ๑๕ วันนับตั้งแต่เด็กเกิด 
ซึ่งเป็นหลักก�รใช้ม�ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกร�คม ๒๔๘๐ จนถึงปัจจุบัน และในม�ตร� ๒๑ วรรคส�ม บัญญัติไว้เกี่ยวกับ
ก�รจดทะเบียนก�รเกิด ว่� “ให้น�ยทะเบียนท้องถิ่นใส่ชื่อนั้นลงในต้นขั้วทะเบียนคนเกิด” จึงสรุปได้ว่� เอกส�รที่แสดงว่�
น�ยทะเบียนท้องถิ่นรับแจ้งก�รเกิดเด็กตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๐ นั้น เรียกว่� “ทะเบียนคนเกิด”

 กฎหม�ยฉบับก่อนหน้�นี้ใช้บังคับเฉพ�ะผู้อ�ศัยอยู่ในเขตเทศบ�ล ซึ่งในอดีตเมื่อ ๗๕ ปีก่อนหน้�นี้ จนม�ถึง 
คร�วท่ีมีก�รตร�พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๔๙๙ ใช้บังคับท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ กุมภ�พันธ์ 
๒๔๙๙ เป็นต้นม�ในบ�งม�ตร� และมีก�รประก�ศเป็นพระร�ชกฤษฎีก� และกฎกระทรวงในช่วงเวล�หลังจ�กน้ัน 
ไม่น�น ก็มีผลใช้บังคับครบท้ังฉบับ ส่วนเฉพ�ะของก�รแจ้งก�รเกิด ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ฉบับแรก 
คือ ม�ตร� ๑๓ ที่บัญญัติว่� “เมื่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งก�รมีคนเกิดแล้ว ให้ออกสูติบัตรเป็นหลักฐ�น” และแม้ว่�มีก�ร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหม�ยฉบับนี้โดยมีประก�ศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุล�คม ๒๕๑๕ ที่มีผลใช้บังคับ 
ในวนัท่ี ๖ มกร�คม ๒๕๑๖ กไ็ดมี้ก�รบญัญัติใหมี้ก�รจดัทำ�ทะเบยีนคนเกดิจ�กสูติบตัรไวจ้นถงึวนัท่ี ๒๒ มีน�คม ๒๕๓๕ 
เพร�ะได้มีก�รตร�พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ออกม�ใช้แทนกฎหม�ยฉบับเดิมแล้ว ก็ยังคงใช้คำ�ว่� 
“สูติบัตร” กันตลอดม�จนถึงปัจจุบัน



4

เรื่องเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

มูลเหตุที่เด็กทำ�ให้หล�ยฅนไม่มีสูติบัตร
 นับตั้งแต่พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๔๙๙ ประก�ศใช้บังคับ จนกระทั่งถึงวันที่หน่วยร�ชก�รของ
ไทยนำ�เอ�ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลของบุคคลเข้�ม�ใช้ประโยชน์โดยเริ่มอย่�งเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑ มกร�คม พ.ศ.
๒๕๒๗ จนถึงวันที่มีพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ยกเลิกพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.
๒๔๙๙ บรรด�กฎ ระเบียบ ประก�ศ คำ�สั่ง และหนังสือสั่งก�รต่�งๆ จึงมีอันต้องถูกยกเลิกไปด้วย ในส่วนของบุคคล
สญัช�ติไทย หรือบุคคลต่�งด�้วที่เข�้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหม�ย ส่วนจะไดร้ับอนญุ�ตให้มีถิ่นทีอ่ยูถ่�วร หรือไดร้ับก�รผ่อน
ผันให้อยู่ชั่วคร�ว หรือบ�งร�ยอ�จจะกล�ยเป็นบุคคลที่เข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ก็ม�กม�ย เมื่ออยู่ๆ ไป อ�จจะ
มีคว�มรักเกิดคว�มสัมพันธ์จนมีบุตรด้วยกันระหว่�งบุคคลสัญช�ติไทยกับบุคคลต่�งด้�ว หรือระหว่�งบุคคลต่�งด้�วด้วยกัน        
ในท�งกฎหม�ยน้ัน เม่ือมีเด็กเกิดต�มปกติจะต้องไปแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งภ�ยใน ๑๕ วัน แต่ห�กใครท่ี
เป็นบุคคลต่�งด้�ว เมื่อได้พบกับก�รออกกฎกระทรวงฉบับที่ออกเมื่อวันที่ ๔ กันย�ยน ๒๕๓๕ นี้ จะทำ�อย่�งไรดี ม�
ดูกฎกระทรวงที่ประก�ศเรื่องนี้กัน แล้วค่อยม�เรียนรู้กันต่อไปว่� จะทำ�อย่�งไรกับบุคคลที่อยู่ในสถ�นก�รณ์นี้ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๕ เป็นต้นม�ถึง พ.ศ.๒๕๔๘

 เมื่อศึกษ�แล้ว คิดว่� ถ้�ท่�นเป็นบุคคลที่เข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย มีบุตร ด้วยกันระหว่�งบุคคลสัญช�ติ
ไทยกับบุคคลต่�งด้�ว หรือระหว่�งบุคคลต่�งด้�วด้วยกัน บุตรเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ จะต้องไปแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียน
ผู้รับแจ้งภ�ยใน ๑๕ วัน แต่เม่ือน�ยทะเบียนผู้รับแจ้ง ยกเอ�กฎกระทรวงฉบับนี้ม�อ่�นให้ได้ทร�บ ส่วนจะอ่�นทั้งหมด 
หรืออ่�นเฉพ�ะบ�งส่วน หรือให้ช�วบ้�นอ่�นเอง ก้สุดแล้วแต่ ส่วนช�วบ้�นอ่�นแล้วจะเข้�ใจว่� อย่�งไร จะมีก�รอธิบ�ย
อย่�งไร หรือไม่ ก็เกินจะค�ดเด� หล�ยฅนอ�จจะเข้�ใจว่� กฎหม�ยที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย ผู้รักษ�ก�รต�ม
กฎหม�ย ออกประก�ศยกเว้นแบบนี้แล้ว ไม่ต้องแจ้งก�รเกิด ก็ได้ เดินกลับบ้�น และอ�จจะยังเก็บเอกส�รที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทิง้เอกส�รนัน้ หรอืภ�ยหลังเมือ่ย้�ยถิ่นทีอ่ยู่ กไ็มไ่ด้ใหค้ว�มสนใจ เพร�ะถอืว�่ ไมม่ปีระโยชนแ์ล้ว แต่อ�จจะมีเจ�้หน�้ทีบ่�ง
ฅนที่อ่�นกฎกระทรวงให้ฟังไปถึงข้อ ๒ ไปจนถึงบรรทัดสุดท้�ย ที่บอกว่� “คนต่�งด้�วซึ่งได้รับก�รยกเว้นก�รปฏิบัติต�ม
วรรคหนึ่ง ห�กประสงค์จะดำ�เนินก�รต�มข้อ ๑ อ�จขอให้น�ยทะเบียนดำ�เนินก�รได้” ถ้�มีก�รพูดคุยซักถ�มกัน หรือเจ้�
หน้�ที่เปิดโอก�ส ก็อ�จจะรับแจ้งก�รเกิดออกสูติบัตรให้ ห�กบันทึกข้อมูลต่�งๆ ถูกต้องครบถ้วน ก็ดีไป ได้เอกส�รสำ�คัญ
ท่ีน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งออกให้ มีช่ือ ร�ยก�รบุคคลของเด็กในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร เข้�ระบบแล้ว ก็คงไม่ยุ่งย�กอะไร
 เรื่องร�วที่ต้องม�เรียนรู้ร่วมกันในที่นี้ ก็เพร�ะ บุคคลต่�งด้�วจำ�นวนม�กเมื่อทร�บถึงกฎกระทรวง ฉบับ พ.ศ.
๒๕๓๕ ดังกล่�ว หรือต่อม�บรรด�น�ยทะเบียนผู้รับแจ้งก�รเกิดไม่รับแจ้งก�รเกิดให้กับบุตรบุคคลต่�งด้�วที่เข้�เกณฑ์ของ
กฎกระทรวง โดยมิได้บังคับว่� จะต้องมีก�รบันทึกชื่อ ร�ยก�รบุคคลไว้ด้วยทุกฅน จึงเป็นเหตุให้บุตรบุคคลต่�งด้�วจำ�นวน
ม�กไม่ได้รับก�รบันทึกข้อมูลร�ยก�รบุคคล และชื่อในระบบฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร ไม่มีเอกส�รแสดงก�รเกิดจ�ก
น�ยทะเบียนฯ
 เม่ือวนัเวล�ผ�่นพน้ไป บคุคลเหล�่น้ี จะมีคว�มหวงัอะไรอย�่งไรหรอืไม่ ไม่มีใครค�ดเด�ได ้จนกระท่ังเม่ือมีกฎหม�ยว�่
ดว้ยสัญช�ติแกไ้ขฉบบัท่ี ๔ ท่ีคืนสิทธใินก�รไดสั้ญช�ติไทยโดยอ�ศยัก�รเกดิในร�ชอ�ณ�จกัรไทยต�มหลกัดนิแดนเปน็หลกัเพร�ะ 
กฎหม�ยสัญช�ติฉบับ พ.ศ.๒๕๐๘ ม�ตร� ๗ (๓) ยังไม่ถูกยกเลิก จึงยังคงให้สิทธิกับบุตรของบุคคลต่�งด้�วที่เกิดในร�ช
อ�ณ�จักรไทยก่อนวันที่ประก�ศคณะปฏิวัติ (ปว.) ฉบับที่ ๓๓๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันว�คม ๒๕๑๕ แม้ว่�จะถูกถอนสัญช�ติ
ไทยเพร�ะบุตรบุคคลต่�งด้�วฅนนั้น เคยได้สัญช�ติไทย และ ปว.๓๓๗ บัญญัติไว้ไม่ให้บุตรบุคคลต่�งด้�วที่เข้�เมืองอยู่
ชั่วคร�ว หรือเข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยที่เกิดถึงวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ รวมถึงรุ่นหล�นที่เกิดถึงวันที่ ๒๗ 
กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ ก็จะไม่ได้สัญช�ติไทยด้วย แต่เมื่อพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ประก�ศมีผล
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ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ เป็นผลให้บุตรบุคคลต่�งด้�วที่เข้�เมืองอยู่ชั่วคร�ว หรือเข้�เมืองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหม�ยที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยถึงวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ รวมถึงรุ่นหล�นที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยถึง
วันที่ ๒๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ ที่ไม่ได้สัญช�ติไทย ให้ทุกฅนส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�น
ต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ อำ�น�จก�รรับคำ�ร้องเป็นของน�ยทะเบียน ส่วน
อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�เป็นของน�ยอำ�เภอทั่วประเทศหรือผู้อำ�นวยก�รเขตในกรุงเทพมห�นคร โดยมีพย�นหลักฐ�นสำ�คัญ 
คือ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) หรือใครท่ีเคยมีหนังสือรับรองสถ�นท่ีเกิดท่ีออกโดยอำ�น�จของ 
น�ยอำ�เภอ ก็ส�ม�รถนำ�ม�เป็นหลักฐ�นสำ�คัญได้ นอกเหนือจ�กคุณสมบัติสำ�คัญที่ต้องมีพย�นเอกส�รทั้ง ๓ ม�ยืนยัน
แล้ว ห�กบุตรบุคคลต่�งด้�วร�ยใดเป็นบุคคลที่บิด� ม�รด�เป็นชนกลุ่มช�ติพันธุ์ ๑๘ กลุ่มที่รัฐบ�ลมีนโนบ�ยในก�ร
กำ�หนดสถ�นะบุคคลและบิด� ม�รด�เกิดนอกร�ชอ�ณ�จักรไทย แต่เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในไทยถึงวันที่ ๑๘ มกร�คม ๒๕๓๘ 
บุตรที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ เป็นต้นม� ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอสัญช�ติไทย 
ต�มม�ตร� ๗ ทวิวรรคสอง (ใหม่) ให้ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มหลักดินแดนเป็นก�รทั่วไป โดยอ�ศัยอำ�น�จต�ม
ม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๗ ธันว�คม ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษ�ยน ๒๕๕๕ ซึ่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยออก
ประก�ศให้ดำ�เนินก�รได้ม�ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันว�คม ๒๕๕๕ แล้ว รวมถึงได้มีก�รปรับปรุงกระบวนก�รให้เป็นอำ�น�จเด็ด
ข�ดของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 จ�กก�รท่ีมีก�รเปลีย่นแปลงแกไ้ขกฎหม�ยน่ีแหละ เปน็เหตุใหบ้คุคลต่�งด�้วในชัน้บดิ�ม�รด�ท่ีเกดินอกร�ชอ�ณ�จกัร
ไทย แล้วเข้�ม�มีบุตรและหล�นเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย แต่ยังไม่มีสูติบัตร หรือหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) 
หรอืหนังสือรบัรองสถ�นท่ีเกดิท่ีออกโดยอำ�น�จของน�ยอำ�เภอ จะต้องเตรยีมก�รรวบรวมพย�นหลกัฐ�นต่�งๆ ใหม้�กท่ีสุด 
เพื่อประกอบก�รยื่นคำ�ร้องขอหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ซึ่งจะได้กล่�วถึงในร�ยละเอียดต่อไป ในชั้นนี้ขอเกริ่นให้
เหน็ถงึคว�มเปน็ม�ของส�เหตุแหง่ก�รท่ีบตุรและหล�นของบคุคลต่�งด�้วจำ�นวนหน่ึงไม่ส�ม�รถแจง้ก�รเกดิไดใ้นอดตี เพร�ะ
มีกฎกระทรวงยกเว้นไว ต่อม�กฎกระทรวงฉบับดังกล่�ว ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.๒๕๔๘ กระบวนก�รรับ
แจ้งก�รเกิดกับเด็กทุกฅนจึงกลับม�รับแจ้งก�รเกิดอีกครั้ง และเข้มงวดขึ้นเมื่อมีก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นับได้ว่� ก�รแก้ไขกฎหม�ยครั้งนี้ จะยังประโยชน์ให้กับเด็กทุกฅนได้รับก�รพิจ�รณ�จ�กน�ย
ทะเบียนให้รับแจ้งก�รเกิด บันทึกชื่อ ร�ยก�รบุคคลและกำ�หนดสถ�นะบุคคลให้ต�มกฎหม�ย แต่ก็ยังมีบ�งพื้นที่ อ�จจะ
ยังไม่ดำ�เนินก�รที่ครอบคลุมครบถ้วน ก็ต้องช่วยกันปรับปรุง ดูแล เพื่อรักษ�ประโยชน์ของช�ติ และแก้ไขคว�มบกพร่อง
ในอดีต โดยคำ�นึงถึงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยทั้งกฎหม�ยภ�ยในประเทศและกฎหม�ยระหว่�งประเทศที่ประเทศไทยเข้�เป็น
ภ�คี โดยเฉพ�ะในเรื่องพันธกรณีระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน ได้แก่ อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น

สูติบัตรมีกี่รุ่น มีลักษณะอย่�งไรบ้�ง
 เอกส�รท่ีแสดงว�่ น�ยทะเบยีนในแต่ละท้องท่ีๆ เดก็เกดิไดร้บัแจง้แลว้ และไดต้รวจสอบคว�มถกูต้องจงึออกเอกส�ร
เป็นหลักฐ�นสำ�คัญให้แก่ผู้แจ้งว่�มีเด็กเกิด ต�มท่ีกล่�วม�แล้ว คือ เอกส�รท่ีใช้ชื่อว่� “สูติบัตร” จ�กก�รศึกษ�พบว่� 
สูติบัตรที่ท�งร�ชก�รกำ�หนดไว้ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีทั้งหมด ๗ รุ่น มีลักษณะที่แตกต่�งกันไปดังนี้

 สูติบัตรรุ่นแรก ต�มพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎรในเขตต์เทศบ�ล พ.ศ.๒๔๗๙ ไม่มีก�รกำ�หนดรูปแบบ
ไว้ต�ยตัว เท่�ที่ศึกษ�และพบมีแตกต่�งกันไป ที่คล้�ยกันก็จะเป็นร�ยก�รของผู้เกิด ได้แก่วัน วันที่ เดือน ปีที่เกิด ข้�งขึ้น 
ข้�งแรม เวล�ที่เกิด ข้อมูลของผู้ให้กำ�เนิด และลงน�มโดยน�ยทะเบียน
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 สูติบัตรรุ่นที่สอง ออกเมื่อครั้งมีพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๔๙๙ เอกส�รมีลักษณะเป็นแผ่นรูป
ส่ีเหลีย่มผนืผ�้ในแนวต้ัง ขอ้มูลต่�งๆ จะคล�้ยกบัฉบบัท่ีกล�่วม�แลว้ ถ�้เปน็ในเขตเทศบ�ลกจ็ะเปน็หน้�ท่ีของน�ยทะเบยีน
ท้องถิ่นเทศบ�ลลงน�มในเอกส�ร ส่วนที่มีเด็กเกิดในตำ�บลหมู่บ้�นก็จะเป็นหน้�ที่ของน�ยทะเบียนตำ�บล คือ กำ�นันลง
น�มในเอกส�ร แล้วนำ�ข้อมูลส่งให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอลงร�ยก�รในทะเบียนบ้�น ถ้�กำ�นันตำ�บลไหนหลงๆ ลืมๆ ก็
อ�จเป็นเหตุให้เด็กมีแต่สูติบัตร แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้�นได้ และเมื่อสูติบัตรห�ย หรือชำ�รุด หรือถูกทำ�ล�ย แล้วยิ่งภ�ย
หลังกำ�นันไม่นำ�ต้นขั้วส่งให้อำ�เภอละก็ ง�นเข้� เกิดเรื่องยุ่งให้กับลูกบ้�น กว่�จะรู้ตัวก็ส�ยเสียแล้ว บ�งคนถึงวันนี้อ�ยุ 
๕๐-๖๐-๗๐ ปีก็ยังไม่มีชื่อ ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�นกับเข�เลย ไม่ทร�บว่� ตกหล่นสมัยกำ�นันคนไหน หรือไม่ได้
รับก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนบ้�นม�ตั้งแต่สมัยไหน

 สูติบัตรรุ่นที่ส�ม ออกต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง กรมก�รปกครองว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.
๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ มกร�คม ๒๕๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันว�คม ๒๕๒๖ (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๙๐ ตอนที่ 
๗ วันที่ ๑๙ มกร�คม ๒๕๑๖ เป็นไปต�มประก�ศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุล�คม ๒๕๑๕) เอกส�ร
มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้� ในแนวนอนขน�ดประม�ณคร่ึงหน้�กระด�ษ A๔ เรียกชื่อย่อแบบพิมพ์ว่� ท.ร.๑๙ มี
ทั้งหมด ๓ ตอน ๓ สี ตอนที่ ๑ จะเป็นต้นฉบับมอบให้กับผู้แจ้งก�รเกิดเป็นเอกส�รสำ�คัญ ส่วนสำ�เน�ที่เป็นตอนที่ ๒ 
สำ�นักทะเบียนจะเก็บไว้ ตอนที่ ๓ จะส่งให้หน่วยง�นส�ธ�รณสุขเก็บประวัติเกี่ยวกับก�รเกิดเป็นสถิติ

 สูติบัตรรุ่นที่สี่ ออกต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง กรมก�รปกครอง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑ ธันว�คม ๒๕๒๖ (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๔ วันที่ ๒๙ 
ธันว�คม ๒๕๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกร�คม ๒๕๒๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีน�คม ๒๕๒๙ เป็นก�รเริ่มกำ�หนดเลข
ประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก โดยสำ�นักทะเบียนกล�งจัดพิมพ์เลข ๑๓ หลักไปให้ทุกสำ�นักทะเบียนที่ขอเบิก สูติบัตรรุ่นนี ้
พบคว�มผดิพล�ดในเรือ่งของก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลกัอยูพ่อสมควร เพร�ะเปน็ก�รใชร้ะบบเลขประจำ�
ตัวประช�ชนครั้งแรก ทำ�ให้ก�รกำ�หนดเลขที่ยังไม่เสถียร ต้องมีก�รแก้ไข และปรับปรุงเลขประจำ�ตัวประช�ชนในภ�ยหลัง
 เอกส�รมีลกัษณะเปน็แผน่ส่ีเหลีย่มผนืผ�้ ในแนวต้ังขน�ดกระด�ษ B๔ มีก�รแบง่ประเภทของสูติบตัร เปน็ ๓ แบบ 
แต่ละแบบ มีทั้งหมด ๓ ตอน ๓ สี ตอนที่ ๑ จะเป็นต้นฉบับมอบให้กับผู้แจ้งก�รเกิดเป็นเอกส�รสำ�คัญ ส่วนสำ�เน� 
ที่เป็นตอนที่ ๒ สำ�นักทะเบียนจะเก็บไว้ ตอนที่ ๓ จะส่งให้หน่วยง�นส�ธ�รณสุขเก็บประวัติเกี่ยวกับก�รเกิดเป็นสถิติ 
เช่นเดิม ข้อมูลของสูติบัตรแต่ละแบบ คือ 
 - สูติบัตร สำ�หรับเด็กท่ีเกิดม�มีสัญช�ติไทยที่แจ้งก�รเกิดต�มกำ�หนดภ�ยใน ๑๕ วัน เรียกชื่อย่อแบบพิมพ์ว่� 
ท.ร.๑ เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๑ มีชื่อในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๔)
 - สูติบัตร สำ�หรับเด็กท่ีเกิดม�มีสัญช�ติไทยท่ีแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด ๑๕ วันนับต้ังแต่เกิด เรียกช่ือย่อแบบพิมพ์ว่� 
ท.ร.๒ เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๒ มีชื่อในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๔)
 - สูติบัตร สำ�หรับบุคคลที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือในลักษณะชั่วคร�ว ใช้ทั้งผู้ที่แจ้ง
ก�รเกิดต�มกำ�หนดภ�ยใน ๑๕ วัน และที่แจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด เรียกชื่อย่อแบบพิมพ์ว่� ท.ร.๓ เลขประจำ�ตัวประช�ชน 
๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๗ มีชื่อในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๓)  
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 สูติบัตรรุ่นที่ห้� ออกต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง กรมก�รปกครองว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร สำ�หรับ
สำ�นักทะเบยีนในเขตปฏิบติัก�รต�มโครงก�รจดัทำ�เลขประจำ�ตัวประช�ชน แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๒๙ ใชบ้งัคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษ�ยน ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันว�คม ๒๕๓๗ (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๑ วันที่ ๓๑ 
มีน�คม ๒๕๒๙) เอกส�รมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้� ในแนวตั้งขน�ดกระด�ษ B๔ ที่เป็นแผ่นกระด�ษต่อเนื่อง 
(มีรูกลมข้�งๆเอกส�รสำ�หรับหน�มเตยของเครื่องพิมพ์) ทุกฉบับจะมีก�รพิมพ์เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก แจกจ่�ย
ไปให้สำ�นักทะเบียนต�มที่ขอเบิกแบบพิมพ์ มีก�รแบ่งประเภทของสูติบัตร เป็น ๓ แบบ แต่ละแบบ มีทั้งหมด ๓ ตอน 
๓ สี ตอนที่ ๑ จะเป็นต้นฉบับมอบให้กับผู้แจ้งก�รเกิดเป็นเอกส�รสำ�คัญ ส่วนสำ�เน�ที่เป็นตอนที่ ๒ สำ�นักทะเบียนจะ
เก็บไว้ ตอนที่ ๓ จะส่งให้หน่วยง�นส�ธ�รณสุขเก็บประวัติเกี่ยวกับก�รเกิดเป็นสถิติเช่นเดิม ข้อมูลของสูติบัตรแต่ละแบบ
ก็จะคล้�ยกับสูติบัตรรุ่นที่สี่
 - สูติบัตร สำ�หรับเด็กท่ีเกิดม�มีสัญช�ติไทยท่ีแจ้งก�รเกิดต�มกำ�หนดภ�ยใน ๑๕ วัน เรียกช่ือย่อแบบพิมพ์ว่� ท.ร.๑ 
เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๑ มีชื่อในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๔)
 - สูติบัตร สำ�หรับเด็กท่ีเกิดม�มีสัญช�ติไทยท่ีแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด ๑๕ วันนับต้ังแต่เกิด เรียกช่ือย่อแบบพิมพ์ว่� ท.ร.๒ 
เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๒ มีชื่อในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๔)
 - สูติบัตร สำ�หรับบุคคลที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือในลักษณะชั่วคร�ว ใช้ทั้งผู้ที่แจ้ง
ก�รเกิดต�มกำ�หนดภ�ยใน ๑๕ วัน และที่แจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด เรียกชื่อย่อแบบพิมพ์ว่� ท.ร.๓ เลขประจำ�ตัวประช�ชน 
๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๗ มีชื่อในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๓)   

 สูติบัตรรุ่นท่ีหก ออกต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์          
พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๑๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๘ (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๘๙ ง วันที่ ๒๙ สิงห�คม ๒๕๔๙) 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันว�คม ๒๕๓๘ เป็นต้นม�ถึงปัจจุบัน เอกส�รมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้� ในแนวตั้งขน�ด
กระด�ษ A๔ มีสีสันสวยง�ม มีส่วนผสมของวัสดุกันก�รปลอมแปลง เป็นแบบพิมพ์ที่มีช่องว่�งเป็นแบบม�ตรฐ�นใช้กับ
บุคคลทุกประเภท ๓ แบบ ต�มระเบียบฯ ข้อมูลของสูติบัตรแต่ละแบบก็จะคล้�ยกับสูติบัตรรุ่นที่สี่

 
คำ�ถ�มชวนคิด พินิจข้อมูลของท่�น
เมื่อท่�นเรียนรู้ม�ถึงจุดนี้ มีข้อมูลใดบ้�งเกี่ยวกับเอกส�รของบุคคลในครอบครัว........................................ ฅน
¦ไม่มีสูติบัตร............... ฅน  ¦สูติบัตร รุ่นที่ ๑...............ฉบับ ¦สูติบัตร รุ่นที่ ๒  ............... ฉบับ
¦ สูติบัตร รุ่นที่ ๓...............ฉบับ¦ สูติบัตร รุ่นที่ ๔...............ฉบับ¦หนังสือรับรองการเกิด
(ท.ร.๒๐/๑)............... ฉบับ ¦หนังสือรับรองสถ�นท่ีเกิด...............ฉบับ ¦หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑)ฉบับ
¦ใบรับแจ้งก�รเกิด(ท.ร.๑ ตอนหน้�) ¦...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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 สูติบัตรรุ่นที่เจ็ด ออกต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง และหนังสือเวียนของสำ�นักทะเบียนกล�ง ดังนี้
 ๑. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน 
พ.ศ.๒๕๔๘ วันที่ ๓๑ มีน�คม ๒๕๔๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภ�คม ๒๕๔๘ เป็นต้นม�ถึงปัจจุบัน เอกส�ร 
มีลักษณะเป็นแผ่นส่ีเหลี่ยมผืนผ้� ในแนวต้ังขน�ดกระด�ษ A๔ เป็นแบบพิมพ์ท่ีมีช่องว่�งเป็นแบบม�ตรฐ�นใช้กับ
บุคคลต�มระเบียบฯ ข้อมูลของสูติบัตรแต่ละแบบก็จะคล้�ยกับสูติบัตรแบบอื่นๆ เป็นสูติบัตร สำ�หรับบุคคลที่อ�ศัยอยู่ 
ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือในลักษณะชั่วคร�ว ใช้ทั้งผู้ที่แจ้งก�รเกิดต�มกำ�หนดภ�ยใน ๑๕ วัน และที่แจ้ง
ก�รเกิดเกินกำ�หนด เรียกชื่อย่อแบบพิมพ์ว่� ท.ร.๐๓๑ เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๐

 ๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง ก�รแจ้งก�ร
เกิดและก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติบุตรบุคคลท่ีไม่มีสัญช�ติไทย ต�มพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๑ เอกส�รมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้� ในแนวตั้งขน�ดกระด�ษ A๔ เป็นแบบพิมพ์ที่มีช่องว่�งเป็นแบบ
ม�ตรฐ�นใช้กับบุคคลต�มระเบียบฯ ข้อมูลของสูติบัตรแต่ละแบบก็จะคล้�ยกับสูติบัตรแบบอื่นๆ เป็นสูติบัตร สำ�หรับ
บตุรแรงง�นต่�งด�้วท่ีขึน้ทะเบยีน ต่ออ�ยกุ�รขออนุญ�ตทำ�ง�น ซึง่จะเปน็ผูไ้ดร้บัก�รผอ่นผนัใหอ้ยูอ่�ศยัอยูใ่นประเทศไทย
เป็นกรณีพิเศษ ใช้กับทั้งผู้ที่แจ้งก�รเกิดต�มกำ�หนดภ�ยใน ๑๕ วัน และที่แจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด เรียกชื่อย่อแบบพิมพ์ว่� 
ท.ร.๐๓ เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก จะขึ้นต้นด้วยเลข ๐๐

 นอกจ�กน้ี ในระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๑ ยังได้
กำ�หนดให้มีก�รออกใบรับแจ้งก�รเกิด(ท.ร.๑๐๐) ไว้สำ�หรับเด็กในลักษณะต่�งๆ ท่ีน�ยทะเบียนรับแจ้งก�รเกิดไว้แล้ว 
แต่ยังไม่ส�ม�รถออกสูติบัตรให้ได้ ซึ่งจะเป็นก�รช่วยบรรเท�เหตุแห่งก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นไปต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้

 จะเห็นได้ว่� สูติบัตร เป็นเอกส�รสำ�คัญที่มีคว�มเป็นม�ย�วน�นม�กกว่� ๑๐๐ ปี และในปัจจุบันยังกำ�หนดให้
ออกให้กับเด็กทุกฅนท่ีเกิดในประเทศไทย ส่วนจะวิเคร�ะห์เพ่ือก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลได้ถูกต้อง ต�มคุณสมบัติของเด็กแต่ละ 
ฅนว่� ฅนไหนจะใช้สูติบัตรแบบไหนจ�กที่มีทั้งหมด ๕ แบบ ไม่ว่�เด็กฅนนั้นจะมีสัญช�ติไทย หรือไม่มี หรือยังไม่ส�ม�รถ
จำ�แนก วิเคร�ะห์สถ�นะบุคคลได้ น�ยทะเบียนก็ต้องทำ�หน้�ที่ของตนเองให้สมบูรณ์ จะละเว้นไม่รับแจ้งก�รเกิด หรือไม่
ออกสูติบัตร ไม่บันทึกชื่อผู้ที่เกิดไว้ในระบบฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรไม่ได้แล้ว เพร�ะนั่นคือ อันตร�ยต่อตำ�แหน่ง
หน้�ที่ของผู้ปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎรอย่�งแน่นอน

หนังสือรับรองก�รเกิดที่สถ�นพย�บ�ลออกให้ ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้�ง
 เม่ือมีเดก็คลอดท่ีสถ�นพย�บ�ลไม่ว�่จะเปน็ของรฐัหรอืของเอกชน เฉพ�ะท่ีมีแพทยท่ี์มีสัญช�ติไทยปฏิบติัก�รอยูด่ว้ย 
หรือเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ เช่นที่ สถ�นีอน�มัย หรือปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นชื่อโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล สถ�น
พย�บ�ลแห่งนั้น มีหน้�ที่ออก “หนังสอืรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑) ตอนหน้�” ให้กับเด็กทกุฅน และจ�กก�รประสบปญัห�
ในก�รเก็บรักษ�เอกส�รสำ�คัญ ปัจจุบันได้บรรจุเอกส�รดังกล่�วไว้ในสมุดสุขภ�พประจำ�ตัวเด็ก (เล่มสีชมพู) ห�กท่�นมี
บุตรที่เกิดเมื่อไม่น�นม�นี้ ลองพลิกดูว่� เอกส�รฉบับนี้ ยังอยู่หรือไม่
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 สำ�หรับผู้ที่ได้รับ “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑) ตอนหน้�” ม�จ�กสถ�นพย�บ�ลแล้ว กรุณ�ตรวจสอบว่� 
เอกส�รฉบบัดงักล�่วน้ี กรอกขอ้มูลครบถว้นถกูต้อง หรอืไม่ เพร�ะจะเปน็ส่ิงยนืยนักบัน�ยทะเบยีนท่ีจะตรวจสอบคว�มจรงิ
จ�กผู้ที่รับมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�นที่เด็กเกิดไปแจ้งต่อน�ยทะเบียน เพื่อขอรับเอกส�รสำ�คัญที่แสดงก�รเกิดจ�กน�ยทะเบียน
ต�มกฎหม�ย คือ สูติบัตร ซึ่งมีถึง ๕ แบบ ขึ้นอยู่ว่� เด็กจะเกิดจ�กผู้ให้กำ�เนิดที่มีคุณสมบัติใด อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย
ในฐ�นะใด ซึ่งจะกล่�วต่อไปในบทข้�งหน้�

 ประโยชน์ของ “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑) ตอนหน้�” เมื่อได้รับเอกส�รฉบับนี้ม�แล้ว นอกจ�กจะตรวจ
สอบคว�มถูกต้องแล้ว ถือเป็นหน้�ที่ของผู้ที่เจ้�บ้�นมอบหม�ย หรือผู้ปกครอง มีหน้�ที่ต้องไปแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียน 
ณ สำ�นักทะเบียนอันเป็นท้องที่ๆ เด็กเกิดภ�ยใน ๑๕ วัน ห�กเลยกำ�หนดนี้ จะต้องทำ�เรื่องขออนุญ�ตแจ้งก�รเกิดเกิน
กำ�หนด ต้องมีก�รสอบสวนพย�นกันเยอะแยะ เพร�ะต้องก�รสืบถ�มว่� มีเด็กเกิดม�จริงหรือไม่ ห�กเพิ่งเกิดก็คงไม่ลำ�บ�ก
เท่�ใด แต่ถ้�ปล่อยน�นไป พย�นหลักฐ�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นเอกส�รท่ีจัดเก็บไว้ท่ีสถ�นพย�บ�ล หรือพย�นบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รคลอด หรือรู้เห็นก�รเกิดก็จะห�ได้ย�กขึ้น เป็นอุปสรรคต่อก�รสอบสวน เพื่อพิจ�รณ�อนุญ�ตให้แจ้งก�ร
เกิดเกินกำ�หนด ที่ต้องทำ�เรื่องเสนอให้น�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขต เจ้�ของท้องที่ๆ เด็กเกิด เป็นผู้พิจ�รณ�ใช้อำ�น�จ
ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ แล้วถ้�เด็กไม่มีเอกส�รแสดงว่�เกิดที่ใดล่ะ มิจะยิ่งยุ่งไปกว่�นี้หรือ

 ส่ิงท่ีเป็นเรื่องใหม่และใช้ประโยชน์จ�ก “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑) ตอนหน้�” นับต้ังแต่ วันท่ี ๒๓ 
สิงห�คม ๒๕๕๑ เป็นต้นม� คือ ก�รนำ�“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑) ตอนหน้�”ไปแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดต่�ง
ท้องที่ เหตุเพร�ะไม่ได้แจ้งก�รเกิดภ�ยในกำ�หนด ณ สำ�นักทะเบียนท้องที่ๆ เด็กเกิด แต่ก็มีเงื่อนไขหล�ยประก�รที่ต้อง 
เตรียมพย�นไปประกอบกับก�รยื่นคำ�ร้องขออนุญ�ต ซึ่งเรื่องน้ี ก็น่�จะมีเอกส�รไว้ศึกษ�เป็นก�รเฉพ�ะ คงไม่ขอนำ�ม�
กล่�วในที่นี้ได้แต่จะให้คำ�ปรึกษ�จ�กกระทรวงและหนังสือสั่งก�รในภ�คผนวก

 เห็นมั๊ยล่ะครับว่� “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑) ตอนหน้�” มีคว�มสำ�คัญม�กอย่�งไร ถ้�ใครที่มีอยู่ และ
เกิดม�น�นแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปแจ้งก�รเกิด ก็ส�ม�รถใช้“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑) ตอนหน้�”เป็นพย�นหลักฐ�น
สำ�คัญ แต่ขอให้ตรวจสอบด้วยว่� เอกส�รฉบับนั้น เป็นเอกส�รที่ออกม�โดยชอบ หรือไม่ และยังจะห�ฉบับสำ�เน�จ�ก
สถ�นพย�บ�ลที่ออกม�ให้ได้ หรือไม่ เพร�ะสถ�นพย�บ�ลจะไม่เก็บสำ�เน�เอกส�รเหล่�นี้ไว้น�น เนื่องจ�กเมื่อพ้นเวล�ที่
กฎหม�ยให้เก็บรักษ�ไว้ เช่น ๑๐ ปี ต้องทำ�ล�ยต�มระเบียบของร�ชก�ร
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ใบรับแจ้งก�รเกิดที่ผู้ใหญ่บ้�นออกให้ มีผลท�งกฎหม�ยแล้วหรือยัง และใช้ประโยชน์อะไรได้บ้�ง
 ห�กใครท่ีมีบุตรท่ีไม่ได้เกิดในสถ�นพย�บ�ล ในเขตเทศบ�ลท่ีไม่มีกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น แต่เกิดในหมู่บ้�นต�ม
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรแต่งต้ังให้ผู้ใหญ่บ้�นทุกหมู่บ้�นและกำ�นันในฐ�นะผู้ใหญ่บ้�นของหมู่บ้�นตนเอง
เป็นน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำ�หมู่บ้�น เป็นผู้มีหน้�ที่ตรวจสอบว่� ในหมู่บ้�นที่ตนเองรับผิดชอบ มีเด็กเกิดขึ้นม�ใหม่
และเจ้�บ้�น บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองของเด็กม�แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้�นได้ทร�บ เมื่อได้ตรวจสอบแล้วต�มกฎหม�ยให้ออก 
“ใบรับแจ้งก�รเกิด(ท.ร.๑ ตอนหน้�)” ให้กับผู้ที่ม�แจ้งไว้เป็นหลักฐ�น แล้วถือว่�เอกส�รที่ออกให้ มีผลท�งกฎหม�ย คือ 
ได้แจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนแล้ว แต่ผลท�งกฎหม�ยยังไม่สิ้นสุดตรงนี้ ผู้แจ้งมีหน้�ที่ต้องถือ “ใบรับแจ้งก�รเกิด(ท.ร.๑ 
ตอนหน้�)” ไปขอรับสูติบัตรจ�กน�ยทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด ส่วนเด็กจะได้สูติบัตรแบบไหนก็ขึ้นอยู่
กับสถ�นะบุคคลท�งกฎหม�ยที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยของบิด� ม�รด�เด็ก 

 มีคำ�ถ�มบ่อยครั้งว่� หลังจ�กที่ได้รับ “ใบรับแจ้งก�รเกิด(ท.ร.๑ ตอนหน้�)” ด้วยมีภ�รกิจในก�รดูแลครอบครัว
และเด็กท�รก ทำ�ให้ยังไม่ส�ม�รถไปขอรับสูติบัตรจ�กน�ยทะเบียนภ�ยใน ๑๕ วัน ระยะเวล�เลยไปเป็นเดือน หรือ
ม�กกว่�น้ี จึงไปแจ้งขอรับสูติบัตรต่อน�ยทะเบียนฯ มีสำ�นักทะเบียนท่ีเข้�ใจ เรียนรู้ ศึกษ�กฎหม�ยระเบียบและก�รส่ังก�ร        
ก็ออกสูติบัตรให้ในลักษณะก�รแจ้งก�รเกิดปกติ แต่มีบ�งสำ�นักทะเบียนปฏิเสธไม่ออกสูติบัตรให้ อ้�งว่� นำ� “ãบรับ
แจ้งก�รเกิด(ท.ร.๑ ตอนหน้�)” ม�แจ้งน�ยทะเบียนเกินกว่�เวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด จะต้องทำ�เรื่องขออนุญ�ตแจ้งเกิดเกิน
กำ�หนด ขอเรียนให้ทร�บว่� ขอให้ยืนยันเรื่องกับน�ยทะเบียนคนนั้นถึงกรณีนี้ ได้มีข้อสรุปกันแล้ว สำ�นักทะเบียนกล�ง
สั่งก�รให้รับแจ้งก�รเกิดต�มปกติ เพร�ะผู้แจ้งก�รเกิดได้แจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำ�หมู่บ้�นแล้ว ถือว่� ได้ปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยแล้ว ห�กปฏิเสธไม่รับคำ�ร้อง ให้น�ยทะเบียนมีคำ�สั่งท�งปกครองเป็นล�ยลักษณ์อักษร จะได้นำ�คำ�สั่งนั้นไป
จัดทำ�คำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่ง และอ�จจะแจ้งคว�มเป็นคดีอ�ญ� ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ ต�มประมวล
กฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� ๑๕๗ แล้วไม่ต้องม�ว่�ประช�ชนว่� หัวหมอ ซึ่งจะเข้�ข่�ยดูหมิ่น และอ�จจะทำ�ให้มีคว�มผิดท�ง
วินัยได้ กรณีนี้ก็ขอเตือนน�ยทะเบียนไว้ด้วยคว�มหวังดี

ถ้�ไม่มีสูติบัตร หรือเคยมีแล้ว แต่หน่วยง�นไม่ส�ม�รถออกให้ได้ จะทำ�อย่�งไรดี
 ไม่ว�่บคุคลฅนน้ันจะเปน็ผูมี้สัญช�ติใด ห�กเกดิในประเทศไทย เคยมีสูติบตัรแลว้ แต่น�ยทะเบยีนไม่ส�ม�รถออก
ให้ได้ หรือไม่เคยมี ในอดีตนั้นเป็นเรื่องยุ่งย�ก ไม่มีกฎหม�ยให้ปฏิบัติผู้รับผิดชอบก็ไม่กล้�ที่จะดำ�เนินก�รให้ ขณะนี้มีก�ร
แก้ไขกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ในม�ตร� ๒๐/๑ ให้ยื่นขอได้ทั้งที่สำ�นักทะเบียนอันเป็น
สถ�นท่ีเกิด สำ�นักทะเบียนท่ีมีช่ืออยู่ในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร และท่ีสำ�นักทะเบียนอันเป็นสถ�นท่ีพักอ�ศัยท่ีเรียกว่�                                        
มีภูมิลำ�เน�ในปัจจุบัน ด้วย ส่วนกระบวนก�รต่�งๆ จะกล่�วให้ทร�บ ต่อไป

น�ยทะเบียนผู้รับแจ้งก�รเกิด...มีอำ�น�จเพียงใด
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................



เรามาตรวจสอบกันว่า พยานหลักฐานที่จะใช้ในการขอ“หนงัสือรับรองการเกดิ(ท.ร.๒๐/๑)” พร้อมเพียงใด 
ล าดับ
ที ่

เอกสารของ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .มรีายการตา่งๆ ดงันี ้

คณุสมบัต ิ
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน  เพราะ 
๑ อายุของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด 

อายุ     ปี ถ้าเกิน  ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้ว 
สามารถยื่นค าร้องขอได้ด้วยตนเอง 

  กรณีเป็นเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน ๑๕ 
ปีบริบูรณ์ ให้บิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองท่ีอุปการะเล้ียงดูเด็ก
เป็นผู้ยื่นค าขอแทน 

๒ เลขประจ าตัวประชาชน มี ไม่มี 
 

   

๓ ข้อมูลการศึกษา ไม่ได้เรียน เรียนที่ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
อ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  อยู่ระหว่างการศึกษา
ชั้น. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ส าเร็จชั้น. . . . . . . . .  
สาขา. . . . . . . . . . . . . . . .  

๔ บิดา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
เลขประจ าตัวประชาชน  
 

  สัญชาติไทย 
ไม่มีสัญชาติไทย 
ไม่ทราบข้อมูล 

๕ มารดา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
เลขประจ าตัวประชาชน  
 

  สัญชาติไทย 
ไม่มีสัญชาติไทย 
ไม่ทราบข้อมูล 

๖ สถานที่เกิด“ต้องเกิดในราชอาณาจกัรไทย”เกิด
ที่ในบ้านรพ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
อ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ควรระบุให้ชัดเจนว่า
เกิดในดินแดนไทย 

๗ พยานเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเกิดใดบ้าง 
ไม่มีมี ท.ร.1/1ท.ร.1ตอนหน้า 

  เอกสารที่มี เลขที่ 

๘ พยานบุคคลที่เห็นตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ผู้ขอ 
ไม่มีมีชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจ าตัวประชาชน 
 

   ส าเนาเอกสาร 
 หมายเลขโทรศัพท ์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

๙ พยานบุคคลที่ท าคลอดให้กับผู้ยื่นค าขอ 
ไม่มีมีชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .เลขประจ าตัวประชาชน 

ยัง
มีชีวิตอยู ่
ให้ 
ถ้อยค า
ได้ 

เสียชีวิตแลว้ 
อายุมาก ไม่สามารถ 
 ให้ถ้อยค าได้แล้ว 
 เดินทางได้แล้ว 

 ส าเนาเอกสาร 
 หมายเลขโทรศัพท ์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

             

             

             

             

             

รวบรวม เรียบเรียงและออกแบบ โดย มานะ งามเนตร ์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

๑๒ 



ล าดับ
ที ่

เอกสารของ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .มรีายการตา่งๆ ดงันี ้

คณุสมบัต ิ
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน  เพราะ 
๑๐ พยานบุคคลที่เห็นการเกิดคลอดจากมารดา 

ไม่มีมี ชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .เลขประจ าตัวประชาชน 
 

ยัง
มีชีวิตอยู ่
ให ้
ถ้อยค า
ได้ 

เสียชีวิตแลว้ 
อายุมาก ไม่สามารถ 
 ให้ถ้อยค าได้แล้ว 
 เดินทางได้แล้ว 

 ส าเนาเอกสาร 
 หมายเลขโทรศัพท ์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

๑๑ พยานบุคคลที่เห็นการเกิดคลอดจากมารดา 
ไม่มีมี ชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจ าตัวประชาชน 
 

ยัง
มีชีวิตอยู ่
ให้ 
ถ้อยค า
ได้ 

เสียชีวิตแล้ว 
อายุมาก ไม่สามารถ 
 ให้ถ้อยค าได้แล้ว 
 เดินทางได้แล้ว 

 ส าเนาเอกสาร 
 หมายเลขโทรศัพท ์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

๑๒ พยานบุคคลที่เห็นว่ามารดาเลี้ยงดูมาตลอด 
ไม่มีมี ชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจ าตัวประชาชน 
 

ยัง
มีชีวิตอยู ่
ให้ 
ถ้อยค า
ได้ 

เสียชีวิตแล้ว 
อายุมาก ไม่สามารถ 
 ให้ถ้อยค าได้แล้ว 
 เดินทางได้แล้ว 

 ส าเนาเอกสาร 
 หมายเลขโทรศัพท ์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

๑๓ ความจ าเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด 
ไม่มีมี เพื่อใช้. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ขอ ม.23 
 ขอ ม.7ทวิ วรรคสอง  

๑๔ เคยแจ้งการเกิดแล้ว แต่ไม่มีสูติบัตร หรือ  
เคยมีสูติบัตร แต่สูติบัตรช ารุดสูญหาย ฯลฯ 

  นายทะเบียน       
ไม่สามารถส าเนาให้ได้ 

๑๕ พยานเอกสารต่างๆ ได้แก่ ส าเนาทะเบียน
บ้านหรือส าเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.๑๓ 
ท.ร.๓๘/๑ ท.ร.๓๘ ก หรือ ท.ร.๓๘ ข 

   

๑๖ พยานหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย(ถ้ามี) หรือไม ่เช่น 
หลักฐานการลงบัญชีทหารกองเกิน(การข้ึน
ทะเบียนทหาร) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ หรือ
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว เป็นต้น 

   

ผลการพจิารณาเบือ้งต้น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

             

             

             

รวบรวม เรียบเรียงและออกแบบ โดย มานะ งามเนตร ์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

๑๓ 
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เรื่องเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�รในก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิดต�มม�ตร� ๒๐/๑๔ 
 มูลเหตุและท่ีม�ของก�รประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�งฉบับน้ีโดยท่ีกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรกำ�หนด
ใหก้รณีท่ีคณะรฐัมนตรมีีมติใหสั้ญช�ติไทยแกก่ลุม่บคุคลใด หรอืใหก้ลุม่บคุคลใดแปลงสัญช�ติเปน็ไทยได ้หรอืกรณีมีเหตุ
จำ�เป็นอื่น และบุคคลดังกล่�วมีคว�มจำ�เป็นต้องมีหนังสือรับรองก�รเกิด ให้บุคคลดังกล่�วยื่นคำ�ขอหนังสือรับรองก�รเกิด
ต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งกำ�หนด จึงได้ออกประก�ศสำ�นักทะเบียนกล�งเรื่องนี้

 อำ�น�จต�มกฎหม�ย
 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระร�ชบญัญัติก�รทะเบยีนร�ษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเปน็กฎหม�ยท่ีมีบทบญัญัติบ�งประก�รเกีย่วกบัก�ร
จำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พของบุคคล ซึ่งม�ตร� ๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๔ ม�ตร� ๓๕ และม�ตร� ๕๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยบัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย

 ใครเป็นผู้มีอำ�น�จ
 ๑. อำ�น�จในก�รออกประก�ศ เป็นของผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�ร
ในก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิด
 ๒. อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�ในชั้นต้นเป็นของน�ยทะเบียนผู้ทำ�ก�รสอบสวน หม�ยถึง น�ยทะเบียนอำ�เภอ น�ย
ทะเบียนท้องถิ่น ผู้ช่วยน�ยทะเบียนอำ�เภอที่น�ยทะเบียนอำ�เภอมอบหม�ย และผู้ช่วยน�ยทะเบียนท้องถิ่นที่น�ยทะเบียน
ท้องถิ่นมอบหม�ย
 ๓. อำ�น�จในก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของพย�นเอกส�รและคว�มครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นก�รสอบสวน
พย�นบุคคลแล้ว เป็นของน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น(โดยกำ�หนดให้พิจ�รณ�ให้แล้วเสร็จภ�ยในสิบห้�
วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจ�กน�ยทะเบียน)

 ใครเป็นผู้มีสิทธิต�มประก�ศฉบับนี้
 ๑. บุคคลที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย
 ๒. เกิดแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งก�รเกิด หรือแจ้งก�รเกิดแล้ว แต่ไม่มีสูติบัตรหรือสูติบัตรชำ�รุดสูญห�ย
 ๓. บุคคลต�มข้อ ๒ ที่แจ้งก�รเกิดแล้ว มีสูติบัตรหรือสูติบัตรชำ�รุดสูญห�ย โดยที่สำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่
ส�ม�รถคัดสำ�เน�สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได้
 ๔. มีคว�มจำ�เป็นต้องมีหนังสือรับรองก�รเกิด
 ๕. ถ้�ผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิดเป็นเด็กที่มีอ�ยุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ ให้บิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองที่อุปก�ระ
เลี้ยงดูเด็กเป็นผู้ยื่นคำ�ขอแทน แต่ถ้�เกิน๑๕ ปีบริบูรณ์แล้ว ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอได้ด้วยตนเอง

 กฎหม�ยใหม่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตกับหน่วยง�นร�ชก�รอย่�งไร
 พระร�ชบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎ�คม ๒๕๕๘ เป็นต้นม� ซึ่งได้มีก�รกำ�หนดพย�นหลักฐ�นที่ต้องใช้ประกอบก�รยื่นคำ�ร้องขอใน
เรื่องต่�งๆ กับหน่วยง�นร�ชก�ร
 
๔ ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ลง วันที่ ๑๓ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๑
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 ขั้นตอนที่ ๑ ก�รตรวจสอบเอกส�ร
 ผู้ยื่นคำ�ขอควรจะนำ�พย�นหลักฐ�น(พย�นเอกส�ร พย�นบุคคล พย�นวัตถุ พย�นผู้เชียวช�ญฯลฯ) หรือพย�น
อื่นๆ ที่จะเสนอให้ผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย พิจ�รณ�ต�มหลักก�ร “ใครอ้�งพย�น ผู้นั้นเป็นภ�รในก�รนำ�สืบ”เช่น พย�น
ผู้รู้เห็นก�รตั้งครรภ์ ผู้ทำ�คลอด พย�นผู้รู้เห็นก�รเกิดที่ส�ม�รถระบุว่� ตนเองอยู่ในขณะที่เด็กเกิดอย่�งไร ที่ไหน และ
พย�นผูย้นืยนัก�รเปน็ม�รด�กบับตุรและบดิ� เปน็ต้น เม่ือเจ�้หน้�ท่ีรบัเรือ่งคำ�ขอ และตรวจสอบหลกัฐ�นก�รยืน่ประกอบ
พิจ�รณ�ในเบื้องต้น โดยออกใบรับเรื่องกำ�หนดว่�พย�นหลักฐ�นใดบ้�งที่ต้องก�ร โดยพย�นต้องไม่เกินกว่�คว�มส�ม�รถ
อันจะเป็นภ�ระของผู้ยื่นคำ�ร้องขอ  (ใช้เวล� ๑๐ น�ที)
 ขั้นตอนที่ ๒ ก�รพิจ�รณ� 
 น�ยทะเบียน ตรวจสอบเอกส�ร สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบิด� ม�รด� สัญช�ติ
ของบดิ�ม�รด� ถงึสถ�นท่ีเกดิ จำ�นวนพีน้่องรว่มบดิ�ม�รด� และท่ีอยูป่จัจบุนั และรวบรวมหลกัฐ�นท้ังหมดพรอ้มคว�มเหน็ 
เสนอให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครอง ห�กอนุญ�ต จะออกหนังสือรับรอง
ก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ภ�ยใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่น�ยทะเบียนได้รับพย�นหลักฐ�นครบถ้วนต�มที่กำ�หนดในประก�ศ
สำ�นักทะเบียนกล�ง เมื่อวันที่ ๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๑ และต�มที่บัญญัติในม�ตร� ๓๙/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และแก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ ห�กไม่อนุญ�ต ต้องปฏิบัติต�มกระบวนก�รของพระ
ร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

 กำ�หนดวันเวล� สำ�หรับผู้ยื่นคำ�ร้อง
 ให้ผู้ยื่นคำ�ขอหนังสือรับรองก�รเกิดนำ� พย�นเอกส�ร พย�นบุคคล และพย�นหลักฐ�นอื่นที่เกี่ยวข้องไปให้น�ย
ทะเบียนตรวจสอบและสอบสวนภ�ยในระยะเวล� ๙๐ วันนับแต่วันที่ยื่นคำ�ขอ

 กำ�หนดวันเวล� สำ�หรับผู้รับคำ�ร้อง
 เมื่อเจ้�หน้�ที่รับคำ�ร้อง ตรวจเอกส�ร ตรวจพย�นหลักฐ�นต่�งๆ แล้ว ผู้รับผิดชอบมีเวล�ดำ�เนินก�รทั้งสิ้นรวม 
๗ วัน  นับแต่วันที่ได้รับพย�นหลักฐ�นครบถ้วน

 กำ�หนดวันเวล� สำ�หรับผู้พิจ�รณ�คำ�ร้อง
 เมื่อเจ้�หน้�ที่รับคำ�ร้อง ตรวจเอกส�ร ตรวจพย�นหลักฐ�นต่�งๆ แล้ว เสนอให้ผู้รับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�ออก
คำ�สั่งท�งปกครอง โดยน�ยทะเบียนผู้พิจ�รณ�คำ�ร้องมีเวล�พิจ�รณ� ๑๕ วัน
 
 สถ�นที่ยื่นคำ�ร้อง
 ประก�ศฉบับนี้ กำ�หนดให้ผู้ประสงค์ที่จะยื่นคำ�ร้อง ให้ยื่นคำ�ขอต่อน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น 
ณ สำ�นักทะเบียนแห่งที่ผู้นั้นเกิดหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น หรือมีภูมิลำ�เน�อยู่ปัจจุบัน พร้อมด้วยพย�นหลักฐ�นและสิ่ง
ที่ต้องใช้ประกอบในก�รยื่นคำ�ร้อง(เอกส�รและหลักฐ�นต่�งๆ)
 ๑. รูปถ่�ยหน้�ตรง ขน�ด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๒ รูป
 ๒. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นหรือสำ�เน�ทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.๓๘ ท.ร.๓๘/๑ ท.ร.๓๘ ก หรือ ท.ร.๓๘ ข
 ๓. หลักฐ�นที่แสดงว่�เป็นผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รลงบัญชีทห�รกองเกิน (ก�รขึ้น
ทะเบียนทห�ร) ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว เป็นต้น
 จ�กก�รที่เล่�ให้ฟังถึงกระบวนก�รและขั้นตอน รวมถึงก�รเตรียมพย�นหลักฐ�นต่�งๆ ม�แล้ว นั้น ห�กจะนำ�เอ�
ภ�พแผนผงัของกระบวนก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิต�มท่ีสำ�นักทะเบยีนกล�งเปน็ผูส้รปุม�ใหท่้�นไดท้ร�บและนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในก�รติดต่อร�ชก�ร ว�่ มีกระบวนก�รและขัน้ตอนท่ีไม่ยุง่ย�กใดๆ เลย ห�กเจ�้หน้�ท่ีไม่ปฏิบติัต�มประก�ศของ
สำ�นกัทะเบยีนกล�ง หรอืปฏิบตั ิหรอืสัง่ก�รเกนิกว�่ทีก่ำ�หนดไว้ในแผนผงันี ้กน็�่จะนำ�เอ�ขอ้มูลทีส่ัง่ก�รเกนิกว�่ทีก่ฎหม�ย
บัญญัติไว้ไปเรียกร้องต่อองค์กร หรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ไม่ย�ก
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 wหน้�ที่ของผู้รับผิดชอบในก�รรับคำ�ร้องและพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นเบื้องต้น
 สำ�นักทะเบยีนกล�งกำ�หนดใหผู้ร้บัคำ�รอ้งกรอกขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งเปน็ขอ้คว�มเข�้ในเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยต้องเข�้
เมนู “ขอหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)” แล้วกรอกข้อมูลต่�งๆ ที่ปร�กฏในระบบคอมพิวเตอร์ฯ จนครบถ้วนต�ม
ที่กำ�หนด ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะกำ�หนดให้จัดพิมพ์คำ�ร้องขอ โดยคำ�ร้องที่ออกอย่�งถูกต้องในระบบ(ที่กำ�หนดไว้ในช่วง 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙)จะมีสัญลักษณ์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้�นบนขว�มือของแบบคำ�ร้องขอ
 ๑. ให้ตรวจสอบหลักฐ�นก�รมีชื่อและร�ยก�รบุคคลในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรและสอบสวน ให้ได้ข้อเท็จจริง
ว่� ผู้ยื่นคำ�ขอหนังสือรับรองก�รเกิดเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้มีชื่อในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรหรือไม่
 ๒. สอบสวนผู้ยื่นคำ�ขอให้ปร�กฏร�ยละเอียดเกี่ยวกับบิด� ม�รด� สัญช�ติของบิด�ม�รด� สถ�นที่เกิด จำ�นวนพี่
น้องร่วมบิด� ม�รด� และที่อยู่ปัจจุบัน แล้วให้ผู้ยื่นคำ�ขอลงล�ยมือชื่อหรือพิมพ์ล�ยนิ้วมือในบันทึกก�รสอบสวนต่อหน้�
น�ยทะเบียนที่ทำ�ก�รสอบสวนและพย�นอย่�งน้อย ๒ คน
 ๓. สอบสวนบิด� ม�รด�ผู้ให้กำ�เนิดหรือผู้ปกครองที่อุปก�ระเลี้ยงดูของผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิด (ถ้�มี) และ
พย�นบุคคลผู้น่�เชื่อถือเพื่อให้ก�รรับรองเรื่องสถ�นที่เกิด และประวัติ คว�มเป็นม�ของบิด� และม�รด�ผู้ให้กำ�เนิดของผู้
ขอหนังสือรับรองก�รเกิด
 ในกรณผีูข้อหนังสือรบัรองก�รเกดิมถีิน่ที่เกิดในเขตพืน้ทีส่ำ�นกัทะเบยีนอืน่ และผูข้อไมอ่�จนำ�พย�นหลกัฐ�นหรอื
พย�นบุคคลม�ให้น�ยทะเบียนที่รับคำ�ขอสอบสวนได้ ให้น�ยทะเบียนที่รับคำ�ขอส่งประเด็นไปให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือ
น�ยทะเบยีนท้องถิน่ท่ีเกีย่วขอ้งตรวจสอบและสอบสวนแทน เม่ือดำ�เนินก�รเสรจ็แลว้ ใหส่้งหลกัฐ�นและบนัทึกก�รสอบสวน
ไปยงัสำ�นักทะเบยีนท่ีรบัคำ�ขอ ท้ังน้ี ใหน้�ยทะเบยีนอำ�เภอหรอืน�ยทะเบยีนท้องถิน่ดงักล�่วดำ�เนินก�รตรวจสอบหลกัฐ�น
และสอบสวนพย�นบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็วภ�ยในระยะเวล�ไม่เกินส�มสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจ�กสำ�นักทะเบียนที่
ร้องขอ และห�กไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ ไม่ว่�ด้วยเหตุใด ให้แจ้งเหตุที่ไม่อ�จดำ�เนินก�รนั้นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�วด้วย
 ๔. เมื่อผู้ยื่นคำ�ขอหนังสือรับรองก�รเกิดได้นำ�พย�นเอกส�ร พย�นบุคคลและพย�นหลักฐ�นอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอ
ต่อน�ยทะเบยีนและไดด้ำ�เนินก�รต�มขอ้ ๑. ถงึ ๓. แลว้ใหน้�ยทะเบยีนรวบรวมคำ�ขอและพย�นหลกัฐ�นท่ีเกีย่วขอ้ง พรอ้ม
คว�มเห็นเสนอน�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือน�ยทะเบียนท้องถ่ินภ�ยใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีน�ยทะเบียนได้รับพย�นหลักฐ�นครบถ้วน

การขอหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๒๐/๑

บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
(กรณีอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี)

ท้องที่ที่เกิด หรือ
มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือ
มีภูมิลําเนา

๑. รับคําขอ
๒. ตรวจหลักฐาน
๓. สอบสวนพยาน

๑. อนุญาต
    ท.ร.๒๐/๑
๒. ไม่อนุมัติ
    แจ้งผู้ขอ
    อุทธรณ์
    คําสั่ง

สํานักทะเบียน

ขอด้วยตนเอง (อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี)

นายทะเบียน

ผู้แจ้ง

แผนผัง กระบวนก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด

ที่ม� : คู่มือปฏิบัติง�นก�รทะเบียนร�ษฎร ประจำ�ปี ๒๕๕๒ กรมก�รปกครอง
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 wหน้�ที่ของน�ยทะเบียนผู้รับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นและออกคำ�สั่ง
 น�ยทะเบียนผู้ทำ�ก�รสอบสวน หม�ยถึง น�ยทะเบียนอำ�เภอ น�ยทะเบียนท้องถิ่น ผู้ช่วยน�ยทะเบียนอำ�เภอที่
น�ยทะเบยีนอำ�เภอมอบหม�ย และผูช้ว่ยน�ยทะเบยีนท้องถิน่ท่ีน�ยทะเบยีนท้องถิน่มอบหม�ย เม่ือน�ยทะเบยีนอำ�เภอหรอื
น�ยทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบคว�มถูกต้องของพย�นเอกส�ร และคว�มครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นก�รสอบสวนพย�น
บุคคลแล้ว ให้พิจ�รณ�ให้แล้วเสร็จภ�ยในสิบห้�วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจ�กเจ้�หน้�ที่หรือผู้ช่วยน�ยทะเบียน
 กรณีน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นพิจ�รณ�เห็นว่� พย�นหลักฐ�นของผู้ขอน่�เชื่อได้ว่�เป็นผู้ที่เกิด
ในร�ชอ�ณ�จักรไทย ให้ออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ให้แก่ผู้ขอ และเก็บฉบับสำ�เน�ไว้ที่สำ�นักทะเบียน เพื่อ
ก�รตรวจสอบ หรือขอคัดสำ�เน�ในโอก�สข้�งหน้�
 ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙) สำ�นักทะเบียนกล�งกำ�หนดให้มีก�รจัดเก็บสำ�เน�หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.
๒๐/๑)โดยสแกนหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ฉบับที่น�ยทะเบียนฯ และผู้ที่เป็นเจ้�ของหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.
๒๐/๑)ลงล�ยมือชื่อครบถ้วนแล้ว เข้�จัดเก็บในระบบฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร วัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อจะได้
ส�ม�รถขอคัดสำ�เน�ได้จ�กสำ�นักทะเบียนอื่นๆ ที่มิใช่สำ�นักทะเบียนผู้ออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ได้ด้วย

 ข้อห่วงใย ปลัดอำ�เภอ หรือผู้ช่วยน�ยทะเบียนฯ ผู้ลงน�มในก�รออกคำ�สั่งท�งปกครองและลงน�มในหนังสือ
รับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) จะต้องได้รับมอบอำ�น�จให้ “ปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยทะเบียนฯ” โดยมีคำ�สั่งสำ�นักทะเบียนฯ 
จ�กน�ยทะเบียนฯ ที่อ้�งก�รมอบอำ�น�จถูกต้องต�มม�ตร� ๘/๒ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร  พ.ศ.๒๕๓๔ 
และแก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมทั้งต้องระบุถึงชื่อตัว ชื่อสุกลตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รและอำ�น�จในก�รได้รับมอบ
จ�กน�ยทะเบียนฯ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ครบถ้วนทั้งในแบบคำ�ร้องขอ และในหนังสือรับรองก�ร
เกิด(ท.ร.๒๐/๑) เพื่อคว�มสมบูรณ์ของก�รปฏิบัติหน้�ที่(ม�ตร� ๓๖ แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙) โดยไม่ต้องตีตร�ประทับเครื่องหม�ยประจำ�ตำ�แหน่ง หรือตร�ของหน่วยง�นใดๆ ลงบนหนังสือรับรองก�ร
เกดิ(ท.ร.๒๐/๑) โดยน�ยทะเบยีนฯ หรอืผูร้บัมอบอำ�น�จ ส�ม�รถลงน�มกำ�กบัไวร้ะหว�่งภ�พถ�่ยของผูเ้ปน็เจ�้ของหนังสือ
รับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ให้ค�บเกี่ยวกับแบบพิมพ์ในกระด�ษด้วยก็ได้

ข้อห่วงใย  ปลัดอำ�เภอ หรือผู้ช่วยน�ยทะเบียนฯ 
ผู้ลงน�มในก�รออกคำ�ส่ังท�งปกครองและลงน�มในหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) จะต้องได้รับ
มอบอำ�น�จให้ “ปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยทะเบียนฯ” โดยมีคำ�สั่งสำ�นักทะเบียนฯ จ�กน�ยทะเบียนฯ 
ที่อ้�งก�รมอบอำ�น�จถูกต้องต�มม�ตร� ๘/๒ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร  พ.ศ.๒๕๓๔ 
และแก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมทั้งต้องระบุถึงชื่อตัว ชื่อสุกล ตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รและ
อำ�น�จในก�รได้รับมอบจ�กน�ยทะเบียนฯ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ครบถ้วนทั้ง
ในแบบคำ�ร้องขอ และในหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) เพื่อคว�มสมบูรณ์ของก�รปฏิบัติหน้�ที่
(ม�ตร� ๓๖ แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙) โดยไม่ต้องตีตร�ประทับ
เครือ่งหม�ยประจำ�ตำ�แหน่ง หรอืตร�ของหน่วยง�นใดๆ ลงบนหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑) โดย
น�ยทะเบียนฯ หรือผู้รับมอบอำ�น�จ
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 w พย�นบุคคลผู้น่�เชื่อถือ
 แต่เดิมก�รสอบสวนพย�นบุคคลเกี่ยวข้องกับง�นก�รทะเบียนของกรมก�รปกครอง หรือหน่วยง�นอื่นๆ มักจะ
อ�ศัยบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประช�ชน ในฐ�นะเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติง�นอยู่ในชุมชนหมู่บ้�นที่จะเป็นพย�นที่ไว้
ว�งใจได้ คือ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น เป็นต้น แต่หลังจ�กที่ประช�ชนได้เรียนรู้เรื่องร�วต่�งๆ ประกอบกับ
มีระบบก�รสื่อส�รโทรคมน�คมที่หล�กหล�ย ประช�ชนที่มีข้อมูลได้เรียนรู้เรื่องร�วต่�งๆของสังคม มีองค์คว�มรู้ม�กขึ้น 
ทำ�ให้ผู้ที่น่�จะได้มีโอก�สเป็นพย�นที่น่�เชื่อถือมีม�กขึ้น ท�งร�ชก�รจึงปรับเปลี่ยนและกำ�หนดมีก�รพย�นบุคคลผู้น่�เชื่อ
ถือเพิ่มขึ้นจ�กเดิม โดยกำ�หนดใหม่ ต�มหนังสือของกระทรวงมห�ดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๑๕๘๗ ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภ�คม ๒๕๕๑ และหนังสือของสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนที่สุดที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงห�คม 
๒๕๕๑ โดยมีร�ยละเอียดของพย�นที่น่�เชื่อถือ ดังนี้
 ๑. ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภ�วะแล้วและต้องมีชื่อและร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น
 ๒. มีฐ�นะมั่นคง เป็นที่เค�รพนับถือของประช�ชนในท้องถิ่น มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน และรู้จักคุ้นเคยกับ
ครอบครัวผู้ยื่นคำ�ขอเป็นอย่�งดี
 ๓. เป็นผู้รู้เห็นก�รเกิดหรือส�ม�รถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นะก�รเกิดของผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิด
 ๔. ถ้�เป็นข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ท่ีของรัฐหรือข้�ร�ชก�รบำ�น�ญต้องดำ�รงตำ�แหน่งหรือเคยดำ�รงตำ�แหน่งไม่ต่ำ�
กว่�ระดับ ๓ หรือเทียบเท่�ระดับ ๓ ขึ้นไป และกำ�นัน หรือผู้ใหญ่บ้�น
 ทั้ง ๔ ประก�ร จะเห็นว่� ใน ๓ ข้อแรกจะเป็นใครก็ได้ ตัวอย่�งเช่น พระภิกษุ หรือผู้นำ�ท�งศ�สน� หรือผู้นำ�
เกษตรกร ก็น่�จะไม่ผิด หรือเป็นผู้แทนในระดับชุมชน ได้แก่ สม�ชิกสภ�ท้องถิ่น หรือผู้แทนของสม�ชิกองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ต�มกฎหม�ยก็ได้ และถ้�เป็นข้อ ๑-๓ แล้วเพิ่มคุณสมบัติในข้อ ๔ ด้วยจะยิ่งน่�เชื่อถือม�กขึ้น เพร�ะมีฐ�นะเป็นบุคล�กร
ของรัฐ แต่ที่สำ�คัญ คือ จะต้องเป็นผู้รู้เห็นก�รเกิด หรือส�ม�รถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์เกิดของผู้ขอหนังสือรับรอง
ก�รเกิดได้เป็นอย่�งดี มิฉะนั้น ผู้ที่เป็นพย�นอ�จจะได้รับโทษในกรณีแจ้งคว�มเท็จต่อเจ้�พนักง�น ต�มประมวลกฎหม�ย
อ�ญ�ม�ตร� ๑๓๗ ที่มีโทษถึงจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ นี่คือโอก�ส และคว�ม
สำ�คัญของพย�นท่ีน่�เช่ือถือท่ีทุกฅนจะต้องใช้คว�มพย�ย�มในก�รสืบค้นว่� ในขณะท่ีม�รด�ต้ังครรภ์ มีผู้รู้เห็นหรือไม่ อย่�งไร 
ในระหว่�งก�รคลอดยิ่งสำ�คัญ และถ้�มีพย�นหลังคลอดก็ใช้ได้

 wถ้�น�ยทะเบียนจะมีคำ�ส่ังไม่ออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ให้จะต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง
 จ�กในอดีตที่เมื่อมีประช�ชนไปติดต่อร�ชก�ร หลังจ�กยื่นคำ�ร้องพร้อมด้วยพย�นหลักฐ�นต่�งๆ แล้ว เมื่อผู้ใช้
อำ�น�จต�มกฎหม�ยปฏิเสธไม่อนุญ�ต กไ็ดแ้ต่ทร�บว�่ ไม่อนุญ�ต แลว้กเ็ดนิท�งกลบั แต่ในปจัจบุนั หลงัจ�กมีก�รประก�ศ
ใช้พระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แล้ว หน่วยง�นร�ชก�รทุกหน่วย รวมถึงองค์กรที่รับอำ�น�จ
ในก�รพิจ�รณ�อนุมัติ อนุญ�ตต่�งๆ ต้องปฏิบัติต�มก็คือ
 ๑. ก�รระบุเหตุผลซึ่งอย่�งน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ
 ๒. ข้อกฎหม�ยที่อ้�งอิง
 ๓. ข้อพิจ�รณ�
 ๔. ข้อสนับสนุนในก�รใช้ดุลพินิจของน�ยทะเบียน
 ๕. แจ้งสิทธิในก�รอุทธรณ์ ก�รยื่นคำ�อุทธรณ์และระยะเวล�ก�รอุทธรณ์เป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้ในหนังสือแจ้ง
ผลก�รพิจ�รณ�ดังกล่�วด้วย
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 กรณีน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นพิจ�รณ�เห็นว่� พย�นหลักฐ�นของผู้ขอไม่เพียงพอที่จะยืนยัน
ได้ว่�เป็นผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นสั่งไม่อนุญ�ต แล้วแจ้งคำ�สั่งดังกล่�ว
ให้ผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิดเป็นหนังสือภ�ยในส�มวัน นับแต่วันที่มีคำ�สั่ง โดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่�งน้อยประกอบด้วย 
ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้อกฎหม�ยที่อ้�งอิงข้อพิจ�รณ�และข้อสนับสนุนในก�รใช้ดุลพินิจของน�ยทะเบียน สิทธิใน
ก�รอุทธรณ์ ก�รยื่นคำ�อุทธรณ์และระยะเวล�ก�รอุทธรณ์ไว้ในหนังสือดังกล่�วด้วย   
 ก�รอุทธรณ์คำ�ส่ังของน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นต้องทำ�เป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อ
เท็จจริงหรือข้อกฎหม�ยท่ีอ้�งอิงประกอบด้วยก�รอุทธรณ์และก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�ส่ังของน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ย
ทะเบยีนท้องถิน่ใหเ้ปน็ไปต�มกฎกระทรวงกำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รเกีย่วกบัก�รโต้แยง้หรอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ ก�รอทุธรณ์
และก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�สั่งของน�ยทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑

แผนภูมิกระบวนก�รออกคำ�สั่งท�งปกครอง ก�รอุทธรณ์และก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครอง
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29 

เรื่องเล่าเคล้าสิทธมินุษยชน...วา่ด้วย “หนงัสอืรบัรองการเกดิ”และองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดย มานะ งามเนตร ์

หน ังส ือรับรองการเก ิด(ท.ร.๒๐/๑) มีลักษณะอย ่างไร 
หนังสือรับรองการเกิดตามประกาศส านักทะเบียนกลาง ก าหนดให้ใช้แบบ ท.ร.๒๐/๑ โดยให้นาย

ทะเบียนจัดท าเป็น ๒ ตอน มีรายการเหมือนกัน ตอนที่ ๑ มอบให้แก่ผู้ขอ ส่วนตอนที่ ๒ ให้เก็บรักษาไว้ที่ส านัก
ทะเบียน สามารถตรวจสอบและคัดรับรองส าเนาได้ ทั้งน้ี ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรอง 
การเกิดไว้เป็นหลักฐานและลงรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ พอมาถึงตรงน้ี หลายท่านอยากเห็นหน้าตาของหนังสือ
รับรองการเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ที่เป็นแบบ ปรากฏตามประกาศของส านักทะเบียนกลางกันแล้ว  หน้าตาเป็นอย่างน้ี 
เชิญชมเลยครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	 wหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) มีลักษณะอย่�งไร
 หนังสือรับรองก�รเกิดต�มประก�ศสำ�นักทะเบียนกล�ง กำ�หนดให้ใช้แบบ ท.ร.๒๐/๑ โดยให้น�ยทะเบียนจัดทำ�
เป็น ๒ ตอน มีร�ยก�รเหมือนกัน ตอนที่ ๑ มอบให้แก่ผู้ขอ ส่วนตอนที่ ๒ ให้เก็บรักษ�ไว้ที่สำ�นักทะเบียน ส�ม�รถ
ตรวจสอบและคัดรับรองสำ�เน�ได้ ทั้งนี้ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนคุมก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิดไว้เป็นหลักฐ�น
และลงร�ยก�รให้เป็นปัจจุบันเสมอ พอม�ถึงตรงนี้ หล�ยท่�นอย�กเห็นหน้�ต�ของหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) 
ที่เป็นแบบ ปร�กฏต�มประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�งกันแล้ว  หน้�ต�เป็นอย่�งนี้ เชิญชมเลยครับ
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 หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ที่ปรับใหม่ 
 ออกจ�กระบบโปรแกรมคำ�สั่งอัตโนมัติ มีร�ยละเอียดเป็นแบบ ปร�กฏในประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�ง โดย
มีสัญลักษณ์ที่มีกรอบเครื่องหม�ย QR Code อยู่มุมบนขว�มือ และไม่มีก�รแปะปิดภ�พถ่�ย แต่จะใช้ภ�พถ่�ยจ�กฐ�น
ข้อมูลในระบบ ดังภ�พนี้
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	 wหนังสือรับรองสถ�นที่เกิด คืออะไร และถ้�มีแล้ว จะยังใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
 จ�กก�รที่มีบุคคลที่ยังไม่เคยมีสูติบัตร ไม่ว่�จะด้วยเหตุใด หรือเคยมีแล้วแต่ไม่ส�ม�รถห�สำ�เน�ได้ แต่เดิมก่อนวัน
ที่ ๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๑ สำ�นักทะเบียนจะไม่มีอำ�น�จในก�รออกเอกส�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร แต่เพื่อ
เป็นก�รแก้ไขปัญห�ของประช�ชน จึงอนุโลมให้ปลัดอำ�เภอที่ปฏิบัติหน้�ที่ผู้ช่วยน�ยทะเบียนอำ�เภอทำ�ก�รสอบสวนพย�น
หลกัฐ�นต่�งๆ และเชือ่ไดว้�่ เปน็ผูท่ี้เกดิในเขตท้องท่ีอำ�น�จของน�ยอำ�เภอแหง่น้ัน กใ็หจ้ดัทำ� “หนังสือรบัรองสถ�นท่ีเกดิ” 
โดยอ�ศัยอำ�น�จของกรมก�รอำ�เภอท่ีมีน�ยอำ�เภอเป็นประธ�นต�มพระร�ชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.๒๔๕๗ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยถ้�ผู้ลงน�มในเอกส�รเป็นปลัดอำ�เภอ จะต้องใช้ถ้อยคำ�ต่อท้�ยจ�กตำ�แหน่งของผู้ลงน�มด้วย
คำ�ว่� “ปลัดอำ�เภอ รักษ�ร�ชก�รแทนน�ยอำ�เภอ...” ก็ส�ม�รถใช้เป็นหลักฐ�นยืนยันว่� ได้มีก�รใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ย 
ทำ�ก�รสอบสวนพย�นหลักฐ�นต่�งๆ และเชื่อได้ต�มที่กล่�วอ้�ง ว่�เกิดในเขตอำ�น�จของน�ยอำ�เภอแห่งนั้น
 ถ้�ห�กว่�มีบุคคลใดเคยได้รับ “หนังสือรับรองสถ�นที่เกิด” ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหม�ยม�แล้ว ทำ�ไมจึงกล่�วเช่น
นี้ เพร�ะเคยพบว่� มีผู้ถือ “หนังสือรับรองสถ�นที่เกิด” ฉบับที่มีก�รปลอมหรือออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยม�แสดง เพื่อ
ขอรับคำ�ปรึกษ� หรือยื่นประกอบคำ�ร้อง เมื่อมีก�รตรวจสอบ กลับพบว่� ไม่ใช่ฉบับจริง ไม่ทร�บผู้ที่ถือได้ม�ด้วยวิธีใด 
ใครที ่ม ีอ ำ�น�จอ�จจะออกให้โดยคิดค่�บริก�รอย่�งไม่เป็นธรรม ไม่ถ ูกต้อง แปลว่� ถูกหลอกเข ้�แล้วแต่ถ ้� 
“หนังสือรับรองสถ�นที่เกิด” ฉบับที่ถูกต้อง ต�มกฎหม�ยก็ยังส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องไปยื่นคำ�ร้องออก 
“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)” ให้เสียเวล�อีก ถ้�ห�กสำ�นักทะเบียนใดปฏิเสธก�รรับเอกส�ร “หนังสือรับรอง
สถ�นที่เกิด” ก็ให้รวบรวมพย�นหลักฐ�น เพื่อเอ�ผิดกับผู้ปฏิเสธเอกส�ร ในข้อห�ละเว้นก�รปฏิบัติต�มประมวลกฎหม�ย
อ�ญ� ม�ตร� ๑๕๗ ได้ทันที
 
ข้อเตือนใจ หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)
 เป็นเอกส�รร�ชก�รท่ีออกให้แก่บุคคลท่ียื่นคำ�ร้องขอโดยมีอำ�น�จต�มม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�ร
ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และต�มประก�ศสำ�นักทะเบียนกล�งของผู้อำ�นวยก�รทะเบียน
กล�ง เม่ือวนัท่ี ๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๑ ในท�งกฎหม�ยหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑) มีศกัดิแ์ละสิทธเิทียบเท่�สูติบตัร 
เพร�ะออกโดยน�ยทะเบียนเช่นเดียวกัน และมีน้ำ�หนักเพิ่มขึ้นตรงที่มีกฎหม�ยรองรับเป็นก�รเฉพ�ะ มีก�รสอบสวนพย�น
หลักฐ�นจนเป็นท่ีแน่ใจแล้วน�ยทะเบียนฯ จึงพิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครองอนุญ�ตให้ออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.
๒๐/๑) และเพื่อเป็นก�รแก้ปัญห� กรณีท่ีบุคคลบ�งกลุ่มท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย ซึ่งเคยได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องแจ้ง
ก�รเกิดต่อน�ยทะเบียน ทำ�ให้ไม่มีเอกส�รแสดงก�รเกิดได้  และเอกส�รสำ�คัญชิ้นนี้ หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) 
ต้นฉบับเปรียบได้กับสูติบัตร หน่วยง�นหรือบุคคลท่ีจะนำ�ไปประกอบเรื่อง ควรถ่�ยเอกส�รแล้วให้เจ้�หน้�ท่ีผู้มีอำ�น�จ 
มีหน้�ที่จะใช้สำ�เน�เอกส�รนี้ ได้ตรวจสอบคว�มถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ แล้วจึงลงน�มรับรอง “สำ�เน�ถูกต้อง” พร้อม
ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รไว้ด้วย หรือจะให้เจ้�ของเอกส�รลงน�มควบคู่กันไว้ก็จะดียิ่งขึ้น ไม่ควรให้
เจ�้ของเอกส�รลงน�มไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว ก�รปลอ่ยใหเ้จ�้ของเอกส�รลงน�มฝ่�ยเดยีวอ�จเข�้ข�่ยละเวน้ก�รปฏิบติัหน้�ท่ี กไ็ด ้
และที่สำ�คัญที่สุด ไม่ควรยึดหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ต้นฉบับไว้ประกอบเรื่อง โดยเปรียบเทียบกับสูติบัตร ยัง
ใชเ้พยีงสำ�เน�เอกส�รท่ีตรวจคว�มถกูต้องและรบัรองสำ�เน�แลว้ เหตุใดจงึไม่ยดึสูติบตัรฉบบัจรงิไวป้ระกอบเรือ่ง กรณีน้ี จงึ
ควรทำ�คว�มเข้�ใจกันทั้งภ�คร�ชก�ร ภ�คธุรกิจและภ�คประช�ชน
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สรุป
 ท่ีเล่�ม�ท้ังมวลน้ี เริ่มต้นเรียบเรียงเรื่องน้ี เพร�ะต้องใช้ครั้งแรกท่ีโครงก�รอบรมห้องเรียนกฎหม�ยของมูลนิธิ
ศึกษ�พัฒน�ประช�ชนบนที่สูง(พปส.)ที่จัดขึ้น ณ วิทย�ลัยเทคโนโลยีวิรุณบริห�รธุรกิจ หรือ VBAC เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ที่จังหวัดเชียงร�ย ๒ รุ่น และเผยแพร่ในรูปแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตเอกส�รในก�รฝึกอบรมม�ระยะหนึ่ง แต่ยัง
มีคว�มต้องก�ร เพื่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจอยู่เนืองๆ เพร�ะยังมีบุคคลท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยท่ียังไม่มีสูติบัตรอีกจำ�นวน
ม�กม�ย ที่ต้องก�รหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) สำ�หรับไว้ใช้แสดงว่�เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย ไม่ว่�จะเพื่อนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ใดๆ นับจำ�นวนไม่ถ้วน จึงมีคำ�ถ�มคำ�ตอบสอบถ�มอย่�งม�กม�ย บ�งส่วนได้เพิ่มเติม ปรับปรุงไว้ในเนื้อห�
แล้ว และมีบ�งเรื่องที่เป็นหนังสือซักซ้อมคว�มเข้�ใจ จ�กสำ�นักทะเบียนกล�ง แจ้งเวียนไปยังทุกสำ�นักทะเบียน แต่อ�จจะ
ไม่ทั่วถึง องค์คว�มรู้ที่เผยแพร่นี้ น่�จะเป็นเรื่องที่จะบรรเท�และอ�จจะแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ระดับหนึ่ง  เรื่องร�ว
ต่�งๆ จะต้องรณรงค์กันต่อไปอีกน�นเพียงใด ยังไม่ทร�บ และจะมีเรื่องเล่�แบบนี้เพิ่มเติม มีตัวอย่�งม�กม�ย ในอน�คต
อ�จจะมีคำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุดในเรื่องก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ม�เผยแพร่บ้�งก็ได้ ในฉบับน้ี
เป็นเพียงเรื่องเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน เพร�ะก�รมีเอกส�รที่แสดงก�รเกิด ระบุชื่อ ได้รับก�รกำ�หนดสัญช�ติ ถือเป็นเรื่องที่
กำ�หนดกนัไวใ้นปฏิญญ�ส�กลว�่ดว้ยสิทธมินุษยชน ซึง่มีผูแ้ทนของประเทศไทยเข�้รว่มใหก้�รรบัรองในก�รประชมุประเทศ
สม�ชิกองค์ก�รสหประช�ช�ติม�ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันว�คม ค.ศ.๑๙๔๘(พ.ศ.๒๔๙๑) และในภ�ยหลังก็มีพันธกรณีระหว่�ง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เข้�เป็นภ�คีอีกหล�ยฉบับ ซึ่งต้องปฏิบัติต�มพันธกรณีระหว่�งประเทศเหล่�นั้นอย่�งหลีก
เลี่ยงไม่ได้  กรณีเช่นนี้เพิ่งจะเข้�ม�มีบทบ�ทและเผยแพร่ม�กขึ้น  หลังจ�กมีก�รตั้งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 
ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเข้มขึ้นเมื่อมีก�รแก้ไขกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ใน พ.ศ.๒๕๕๑ กรณีนี้ จึงถือว่� สิทธิ
มนุษยชนเข้�ม�มีคว�มสำ�คัญเริ่มตั้งแต่ก�รมีเอกส�รที่แสดงว่�เกิดเมื่อใด เกิดที่ไหน ใครเป็นผู้ให้กำ�เนิด(ถ้�ทร�บ) ถือเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐ�นของมนุษย์ หน่วยร�ชก�รที่เรียกว่� สำ�นักทะเบียน ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่กฎหม�ยมอบอำ�น�จม�ให้ คือ 
น�ยทะเบียน ปลัดอำ�เภอ ผู้ช่วยน�ยทะเบียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน ถือได้ว่� มีส่วนร่วมในก�รจรรโลงสิทธิ
มนุษยชนเป็นอย่�งดีเพร�ะ(แล้วต่อด้วยถ้อยคำ�ท่ีเร่ิมต้นในย่อหน้�....ก�รท่ีมีบุคคล...จนหมดข้อคว�ม ซ่ึงมีก�รปรับในลำ�ดับถัดไป)

 ก�รท่ีมีบุคคลท่ีเกิดม�แล้วไม่มีเอกส�รแสดงว่�เกิดท่ีใด ถือเป็นข้อบกพร่องของรัฐน้ันๆ เพร�ะเป็นก�รละเมิดข้อ
ตกลงระหว่�งประเทศ หรือแม้แต่ก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยภ�ยในประเทศของตนเองก็ต�ม สิ่งที่เป็นผลกระทบต�มม�อีก
ม�กม�ย เพียงแค่จุดเริ่มต้นไม่ทำ�ง�น ไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย เพร�ะฉะนั้น จึงต้องเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งผู้ที่มีบุตรเกิด
ใหม ่เจ้�บ้�น หรือผู้ปกครองและเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่มีหน้�ที่ มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย ห�กมิได้แจ้งก�รเกิดแล้ว กฎหม�ยได้เปิด
โอก�สให้ขอรับเอกส�รสำ�คัญ เพื่อใช้เป็นพย�นยืนยันว่� เกิดในประเทศ ก็เพียงพอ ส่วนว่� หลังจ�กนั้น ผู้ได้รับเอกส�ร
จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ใด ไม่ใช่หน้�ที่ของน�ยทะเบียนที่จะไปก้�วล่วงสิทธิส่วนบุคคลของเข� ขอให้น�ยทะเบียนทำ�หน้�ท่ีของ
ตนต�มกฎหม�ยให้ดีท่ีสุด ให้เป็นไปต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ ม�ตร� ๗๔ ท่ีบัญญัติไว้ว่�
 “บุคคลผู้เป็นข้�ร�ชก�ร พนักง�น ลูกจ้�งของหน่วยร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐรัฐวิส�หกิจ หรือเจ้�หน้�ที่อื่นของ
รัฐ มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ยเพื่อรักษ�ประโยชน์ส่วนรวมอำ�นวยคว�มสะดวก และให้บริก�รแก่ประช�ชน
ต�มหลักธรรม�ภิบ�ลของก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี
 ในก�รปฏิบัติหน้�ที่และในก�รปฏิบัติก�รอื่นที่เกี่ยวข้องกับประช�ชน บุคคลต�มวรรคหนึ่งต้องว�งตนเป็นกล�ง
ท�งก�รเมือง  
 ในกรณีที ่บุคคลต�มวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปต�มหน้�ที ่ต�มวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง                     
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลต�มวรรคหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญช�ของบุคคลดังกล่�ว ชี้แจง แสดงเหตุผล และ
ขอให้ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้”
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 นอกจ�กนี้ยังมีพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำ�กับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
บุคล�กรของรัฐไว้อีกหล�ยประก�ร

 หลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยของก�รกระทำ�ท�งปกครอง  ซึ่งมีถ้อยคำ�ต�มหลักกฎหม�ยมห�ชนว่� “เจ้�หน้�ที่รัฐมี
อำ�น�จเท่�ที่กฎหม�ยบัญญัติไว้  ประช�ชนมีสิทธิเสรีภ�พ(ทำ�อะไรก็ได้)เท่�ที่ไม่มีกฎหม�ยห้�ม” ในส่วนของก�รใช้ดุลพินิจ 
“ต้องพอสมควรแก่เหตุ, ชัดเจน แน่นอน ค�ดหม�ยได้,  ห้�มเลือกปฏิบัติ โดยอำ�เภอใจ, สุจริต ห้�มใช้สิทธิโดยมิชอบ, 
คุ้มครองคว�มเชื่อถือไว้ว�งใจได้ และเพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะ” ก�รนำ�ส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รท�ง
ร�ชก�ร พ.ศ.๒๕๔๐ ม�พิจ�รณ�ก็เป็นเรื่องสำ�คัญ  ภ�รกิจหน้�ที่ที่ขอสรุป ได้แก่เจ้�หน้�ที่รับคำ�ร้อง รวบรวมพย�นหลัก
ฐ�น  ตรวจสอบอำ�น�จ หน้�ที่มีต�มกฎหม�ยอะไรบ้�ง  สอบสวนและบันทึกก�รให้ป�กคำ�พย�น ตรวจสอบคว�มจริง
เท่�ที่ได้จ�กพย�นต่�งๆ ประมวลเรื่องพร้อมข้อกฎหม�ย เสนอคว�มเห็น พร้อมเหตุผลประกอบก�รตัดสินใจให้ผู้มีอำ�น�จ
พิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครองภ�ยในกำ�หนด

 เจ้�หน�้ทีร่ฐัมอีำ�น�จผกูพนั (Mandatory Power) หม�ยถงึ อำ�น�จทีก่ฎหม�ยกำ�หนดใหฝ้�่ยปกครองหรือหนว่ย
ง�นของฝ่�ยปกครองต้องตัดสินใจออกคำ�สั่งเมื่อมีข้อเท็จจริงต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด  จะใช้ดุลพินิจเป็นอย่�งอื่นไม่ได้ หรือ
กล่�วอีกนัยหน่ึงก็คือ ฝ่�ยปกครองมีหน้�ท่ีต้องปฏิบัติต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด (=มีอำ�น�จเท่�ท่ี กม.บัญญัติไว้) ถ้�ครบ
เงื่อนไข ห้�มใช้ดุลพินิจ  ส่วนอำ�น�จดุลพินิจ (Discretionary Power หม�ยถึงอำ�น�จที่กฎหม�ยให้ฝ่�ยปกครองหรือ
หน่วยง�นของฝ่�ยปกครอง ใชว้จิ�รณญ�ณอย�่งมีเหตุมีผลโดยอสิระท่ีจะพจิ�รณ�เลอืกตัดสินใจส่ังก�รหรอืไม่ส่ังก�ร  ต�ม
คว�มเหม�ะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติก�รณ์   ในแต่ละกรณี  เพื่อประโยชน์ของประช�ชน  มีกรอบ ไม่ต�มอำ�เภอใจ  ใน
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ควรให้ข้อมูลที่เป็นคว�มจริงต่อผู้ขอรับบริก�ร โดยตอบหนังสือสอบถ�มคว�มคืบหน้�ในก�รพิจ�รณ�ใน
ระดับต่�งๆ หรือใช้วิธีสื่อส�รรูปแบบอื่นที่ส�ม�รถแจ้งให้ได้ทร�บทั่วกัน  ก�รปฏิบัติร�ชก�รด้วยคว�มโปร่งใส เป็นธรรม
นอกจ�กนี้ ยังมีกฎหม�ยที่กำ�กับก�รทำ�หน้�ที่ของข้�ร�ชก�รทุกองค์กรอีกหนึ่งฉบับ คือ พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เฉพ�ะม�ตร�ที่สำ�คัญที่สรุปม� ได้แก่ ม�ตร� ๖  เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประช�ชนเกดิผลสัมฤทธิ ์มีประสิทธภิ�พ คุ้มค่� ทันเวล�อำ�นวยคว�มสะดวก ตอบสนองท่ีประช�ชนต้องก�ร ม�ตร� 
๘ ประช�ชนเป็นศูนย์กล�งรับบริก�ร  (๔) รับฟังคว�มเห็นของประช�ชนนำ�ไปปรับปรุงให้เหม�ะสม  ถ้�เกิดอุปสรรค 
ภ�คร�ชก�รต้องแก้ไขโดยเร็ว  ม�ตร� ๒๔ ก�รขออนุมัติจ�กหน่วยร�ชก�รเจ้�ของอำ�น�จ ให้พิจ�รณ�ให้เสร็จใน ๑๕ วัน
นับแต่รับ ถ้�เกินโดยมีข้อกำ�หนดไว้ให้ประก�ศให้ทร�บ ถ้�ทำ�ไม่เสร็จในกำ�หนด เท่�กับประม�ทเลินเล่อร้�ยแรง  ม�ตร� 
๒๖ ให้สั่งก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษร ม�ตร� ๓๘ ให้ตอบหนังสือสอบถ�มจ�กประช�ชนหรือส่วนร�ชก�รภ�ยใน ๑๕ 
วัน  ม�ตร� ๔๑ เมื่อหน่วยร�ชก�รได้รับคำ�ร้องเรียนเสนอแนะ หรือคว�มเห็น ให้เป็นหน้�ที่นำ�ไปพิจ�รณ�ให้เสร็จแล้ว 
แจ้งผลให้ทร�บ  ม�ตร� ๔๓ ให้เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ให้เป็นคว�มลับได้เท่�ที่จำ�เป็น 

 กรณีต่�งๆ ต�มที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น ห�กแต่ละหน่วยง�นไม่สนองนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ตั้งไว้ให้สำ�เร็จ หรือขัด
คำ�ส่ังผูบ้งัคับบญัช� มีโทษผดิวนัิย ก�รไม่ปฏิบติัต�มขัน้ตอนหรอืระยะเวล�ต�มท่ีกฎหม�ยบญัญัติไว ้พระร�ชบญัญัติจดัต้ัง
ศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ กำ�หนดให้ส�ม�รถฟ้องคดีต่อศ�ลปกครองได้ ทั้งในส่วนก�รละเว้น 
หรือล่�ช้�  ในส่วนคว�มผิดกรณีละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ มีโทษทั้ง  ท�งอ�ญ�(จำ�คุก)และโทษท�งวินัย(ออกร�ชก�ร)
 
 ท้ังหมดท่ีกล�่วม�แลว้น้ี ส�ม�รถใชเ้ปน็แนวท�งท่ีควรคำ�นึงถงึ...คว�มจรงิ คว�มรูอ้ำ�น�จ หน้�ท่ีและสิทธ ิ กฎหม�ย
และนโยบ�ย ใหใ้ครเกีย่วขอ้งบ�้ง  ผูป้ฏิบติัหน้�ท่ีแต่ละสำ�นักทะเบยีนทร�บจำ�นวนผูข้อรบับรกิ�รท่ีแท้จรงิหรอืไม่ ถ�้ทร�บ
ข้อมูล ส�ม�รถดำ�เนินก�รเชิงรุก ส�ม�รถกำ�หนดสถ�นะบุคคลได้หรือไม่ และผลก�รวิเคร�ะห์สถ�นะบุคคลเป็นอย่�งไร 
กำ�ลังของบุคล�กรทั้งของรัฐและผู้สนับสนุนเพียงพอหรือไม่ องค์คว�มรู้ที่จะปฏิบัติก�รร่วมกัน มีพอหรือยัง  ประช�ชนมี
โอก�สมีส่วนร่วมอย่�งไรบ้�ง ถ้�ได้ร่วมกันปฏิบัติได้อย่�งดี  คว�มสุขของทุกฅน กำ�ลังจะเกิดขึ้น  ผมหวังไว้เช่นนั้น
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 นอกเหนือจ�กกฎหม�ยเฉพ�ะ คือ กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรแล้ว จะเห็นได้ว่� หน่วยร�ชก�รต่�งๆ ล้วน
มุ่งหวัง มีเจตน�รมณ์ที่จะให้บริก�รประชนด้วยคว�มเต็มใจทั้งสิ้น หวังว่� เรื่องเล่�...ว่�ด้วยหนังสือรับรองก�รเกิด ฉบับนี้
จะพอประดับคว�มรู้ท่�นบ้�ง ไม่ม�กก็น้อย ห�กมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง ขอให้ชี้แนะด้วย จะขอบพระคุณอย่�งสูง

 ก�รติดต�มสอบถ�มผลก�รดำ�เนินก�ร จะติดต�มสอบถ�มได้หรือไม่ ทำ�อย่�งไรบ้�ง
 ก่อนจะเล่�เรื่องน้ี ต้องย้อนกลับไปถึงกระบวนก�รก่อนจะยื่นคำ�ร้องปัจจุบันมีกฎหม�ยว่�ด้วยก�รอำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รขออนุญ�ตต่อท�งร�ชก�รใชบ้งัคับแลว้ และมีกระบวนง�นท่ีกำ�หนดระยะเวล�ไวช้ดัเจน สำ�นักทะเบยีนไหนทำ�
เป็นหลงลืมละเลย คงต้องพิจ�รณ�ตัวเองให้ดีด้วย มิฉะนั้น จะห�ว่� ฅนรักๆ กัน ไม่เตือนกัน นั่นคือ ก�รให้คำ�ปรึกษ�
แนะนำ�ในก�รเตรียมพย�นหลักฐ�นเท่�ที่กำ�หนดไว้อย่�งชัดเจน ห�กได้ระบุไว้ครบถ้วนแล้ว จะม�เรียกเพิ่มภ�ยหลังคงไม่
ได้เหมือนในอดีตอีกแล้ว  จ�กนั้น ก็เป็นกระบวนก�รยื่นและรับคำ�ร้อง ทั้งสองฝ่�ยตรวจสอบในร�ยละเอียดต่�งๆ ทุออ
ย่�งตรงกัน เข้�ใจกันดี นำ�เสนอพย�นต�มหลักก�รที่ว่� “ใครอ้�งพย�น ผู้นั้นเป็นภ�ระในก�รนำ�สืบ” ซึ่งมีคว�มชัดเจน
ในถ้อยคำ�อยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบ�ยกันอีก

 หลังจ�กท่ียื่นคำ�ร้องขอหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ต�มแบบคำ�ร้องเกี่ยวกับง�นทะเบียนร�ษฎร(ท.ร.๓๑)
แล้ว ส่วนจะได้รับสำ�เน�คำ�ร้อง หรือใบรับเรื่องจ�กบุคล�กรท�งทะเบียนหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่เร�ส�ม�รถขอได้ในฐ�นะ
ผู้รับบริก�ร เพร�ะมีหนังสือสั่งก�รจ�กสำ�นักทะเบียนกล�งให้ออกใบรับเรื่อง หรือสำ�เน�คำ�ร้องให้กับผู้ยื่นคำ�ร้อง จะได้
ทร�บว่� ยื่นคำ�ร้องเมื่อใด ยื่นคำ�ขอในเรื่องใดไว้  เท่�กับเป็นก�รบริก�รที่มีธรรม�ภิบ�ล ส�มรถตรวจสอบได้

 วันเวล�ท่ีนำ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นพย�นบุคคลม�ให้สอบสวนป�กคำ�ครบหมดทุกป�กแล้ว พย�น
เอกส�รม�ครบถ้วนต�มท่ีนำ�เสนอแล้ว พย�นวัตถุ รวมถึงพย�นผู้เชี่ยวช�ญต�มท่ีตกลงกันก็ครบถ้วนแล้ว หลังจ�กน้ี 
กฎหม�ยจะเริม่นับวนัเวล�ในก�รพจิ�รณ�เปน็วนัท่ีแรกแลว้ และวนัเวล�กเ็ดนิไปต�มปกติวนัละ ๒๔ ชัว่โมง ไม่เคยหยดุ ไม่
เคยผิดเพี้ยน ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกฯ กฎหม�ยว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี และ
กฎหม�ยว่�ด้วยวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง ม�ตร� ๓๙/๑ กำ�หนดให้ก�รพิจ�รณ�ในลักษณะต่�งๆ ต้องพิจ�รณ�ออก
คำ�สั่งท�งปกครองให้เสร็จภ�ยใน ๓๐ วันนับจ�กที่มีก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด  นั่นหม�ยคว�ม
ว่� น�ยทะเบียนต้องพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครองในก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ให้เสร็จภ�ยใน ๓๐ วัน
นับจ�กที่มีก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นครบถ้วนถูกต้องแล้ว ถ้�ช้�กว่�นี้ อ�จจะมีผลกระทบต�มม� เพร�ะฉะนั้น ถ้�เรื่อง
ร�ว พย�นหลักฐ�นครบถ้วน เพียงพอต่อก�รพิจ�รณ�แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องรอให้ครบ ๓๐ วันเลย ส�ม�รถพิจ�รณ�ออกคำ�
สั่งท�งปกครองได้ทันที จะได้ไม่ต้องห่วงกังวล เรื่องที่ผู้ขอรับบริก�รขอรับเอกส�รสำ�คัญที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ จะได้ชื่นชม 
ชืน่ใจจ�กก�รปฏิบติัหน้�ท่ีใหส้มกบัเปน็ข�้ร�ชก�รในพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั สนองคุณแผน่ดนิ ปร�ศจ�กอคติในก�ร
ปฏิบัติร�ชก�ร เรื่องเพียงเล็กๆ น้อยที่ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้ สิ่งที่ท่�นทำ�จะก่อประโยชน์ให้กับสังคมอย่�งม�กม�ย

 กระบวนก�รเมื่อไม่มีคว�มคืบหน้�หลังเวล�ผ่�นไปแล้วเกิน ๓๐ วัน ท่�นส�ม�รถทำ�หนังสือทวงถ�ม ติดต�มผล
ก�รพิจ�รณ�ได้โดยใช้สิทธิของคู่กรณี ต�มหลักในพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบ
พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รบริห�รบ้�นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยอ�ศัยข้อคว�มในทำ�นองนี้
(ใส่ภ�พหนังสือ ๑ ฉบับ ไฟล์ 2559 หนังสือทวงถ�ม ๒ หน้�)
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 ท่�นท่ีรอผลก�รพิจ�รณ�ก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)หรือก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลในลักษณะ
อื่นๆอยู่ ห�กต้องก�รที่จะขอทร�บคว�มคืบหน้�ของคำ�ร้องที่ท่�นและครอบครัว ยื่นไปแล้วว่� อยู่ในขั้นตอนใด มีข้อติดขัด
อย่�งไร หรือไม่ ขอแนะนำ�ให้ดำ�เนินก�รดังนี้ 
 ๑. นำ�ตัวอย�่งหนังสือสอบถ�มน้ีไปปรบัใช ้โดยกรอกขอ้มูลหรอืประยกุต์ใชใ้นเน้ือคว�มลกัษณะน้ี เม่ือไดข้อ้คว�ม
และเอกส�รต่�งๆ ครบถ้วนแล้ว อย่�ลืมถ่�ยเอกส�รหนังสือสอบถ�มเก็บไว้เป็นสำ�เน�หนึ่งชุด
 ๒. ใส่ซองจดหม�ย จ่�หน้�ถึงน�ยทะเบียนฉบับแรก และถ้�ไม่ตอบภ�ยใน ๑๕ วันต�มที่ควรจะเป็น คงต้องทำ�
หนังสือถ�มไปยังรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐หรือ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมก�ร
ปกครอง ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด น�ยอำ�เภอฯลฯ แล้วแต่จะพิจ�รณ�
 ๓.ไปท่ีทำ�ก�รไปรษณียแ์ลว้ แจง้ว�่ ขอส่งแบบไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ท่�นจะไดก้ระด�ษใบสีเหลอืงม�เขยีน
จ่�หน้�ถึงตัวท่�นเองและผู้รับคือ น�ยทะเบียน หรือก�รสอบถ�มครั้งที่ ๒ ถ�มไปที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย 
หรือบุคคลอื่นต�มที่ต้องก�รส่งหนังสือถึง แล้วเสียค่�ส่งต�มอัตร�ของไปรษณีย์เพิ่มอีกนิด จะส่ง EMS ก็ได้
 ๔. เมื่อผู้รับที่เป็นเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นต่�งๆ ที่ได้รับจ�กเจ้�หน้�ที่ไปรษณีย์แล้ว จะเซ็นชื่อรับเอกส�รของเร� 
จ�กนั้นเจ้�หน้�ที่ไปรษณีย์จะนำ�ใบตอบรับสีเหลือส่งกลับม�ห�ท่�นที่บ้�น เมื่อได้รับแล้วเก็บใบนี้เย็บติดกับสำ�เน�หนังสือ
ที่ส่งไปให้ดี ผลท�งกฎหม�ย คือ แสดงว่�ผู้รับต�มจ่�หน้�ซองได้รับทร�บเรื่องของเร�แล้ว ส่วนจะตรวจสอบแล้วแจ้งให้เร�
ทร�บเมื่อใด ว่�อย่�งไร ก็สุดแต่ใจของพระคุณท่�น แต่ที่แน่ๆ คือ ต้องตรวจสอบแล้วแจ้งให้เร�ทร�บต�มที่ร้องขอ
 ๕. เมื่อเวล�ผ่�นไปเดือนที่ ๑ ยังไม่ตอบให้ทร�บ ก็ทำ�แบบเดิมอีก ทุกเดือนๆ ละ ๑ ฉบับแล้วเก็บใบตอบรับ
พร้อมเย็บติดสำ�เน�หนังสือและสอบถ�มไปเรื่อยๆ สักประม�ณ ๓ เดือน ที่แนะนำ�อย่�งนี้ ก็เพร�ะจะได้นำ�หลักก�รและ
วิธีก�รต�มสิทธิในรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.จัดตั้งศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ม�ตร� ๙ ม�
เป็นแนวท�งในก�รฟ้องคดีต่อน�ยทะเบียน อันเนื่องม�จ�กก�รปฏิบัติร�ชก�รล่�ช้� ซึ่งก�รฟ้องศ�ลปกครองไม่ใช่เรื่องย�ก
และไม่ต้องเดินท�งไปศ�ล อีกทั้ง ยังไม่ต้องเสียค่�ทน�ยคว�มอีกด้วย มีม�ตัวอย่�งแล้ว

 จ�กคำ�แนะนำ�ข้�งต้นนี้ ห�กท่�นที่รอก�รพิจ�รณ�อยู่ทั่วประเทศ ระดมกันสอบถ�มไปที่กระทรวงมห�ดไทย โดย
อ�ศยักฎหม�ยว�่ดว้ยวธิปีฏิบติัร�ก�รท�งปกครอง กฎหม�ยว�่ดว้ยสัญช�ติ กฎหม�ยว�่ดว้ยก�รทะเบยีนร�ษฎรท่ีประก�ศใช้
ใหม่และก�รบรหิ�รกจิก�รบ�้นเมืองท่ีด ีมีประสิทธภิ�พ จะไดด้ำ�เนินก�รอย�่งจรงิจงัเสียที เพร�ะถ�้น�ยทะเบยีน น�ยอำ�เภอ 
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด อธิบดีกรมก�รปกครอง  ปลัดกระทรวงมห�ดไทย และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย พิจ�รณ�
ล่�ช้� สิทธิและเสรีภ�พของบุคคลที่รอก�รพิจ�รณ�กำ�หนดสถ�นะบุคคลอ�จจะถูกละเมิดไม่เว้นแต่ละวัน และก�รที่ต้องไป
รอกระบวนก�รในขั้นต่อไป เช่นก�รขอแปลงสัญช�ติและก�รใช้สิทธิท�งก�รเมืองต้องรอไปอีกอย่�งน้อย ๑๐ ปี ท่�นจะ
รอให้เป็นไปต�มเวรต�มกรรมของท่�นหรือ เพร�ะในวันนี้ท่�นมีสิทธิที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�ไม่ควรจะล่�ช้� ไม่ว่�จะในขั้น
ตอนของก�รยื่นเรื่องตั้งแต่ อำ�เภอ จังหวัด หรือก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รก่อนที่จะเสนอให้รัฐมนตรีฯ พิจ�รณ� สิทธิ
ทั้งหมดนี้ท่�นมีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่� ท่�นจะปล่อยเลยต�มเลยหรือจะใช้สิทธิเรียกร้องให้เกิดผล กระผมเป็นเพียงผู้แนะนำ�
ให้ท่�นมิเสียสิทธิต่�งๆ ต�มเวล�ที่ผ่�นไป เหมือนเช่นในอดีต...
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	 wคำ�ถ�มที่พบเป็นประจำ�(FAQ)
 บุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ขึ้นต้นด้วยเลข ๖ เลข ๐ และ เลข ๐๐ ไม่มีสูติบัตร จะขอหนังสือรับรองก�ร
เกิด(ท.ร.๒๐/๑) ได้หรือไม่ ถ้�ขอได้จะต้องทำ�อย่�งไร จะต้องมีพย�นหลักฐ�นใดบ้�ง
 แนวท�งปฏิบัติ : ขอได้เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป ขอเพียงยืนยันว่� เกิดในประเทศไทย ส่วนพย�นหลักฐ�น 
ก็ใช้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ และขอเตือนว่� ห�กเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนไม่รับคำ�ร้องเพื่อขอ “หนังสือรับรองการเกิด
(ท.ร.๒๐/๑)” ผู้ยื่นคำ�ร้องอ�จจะรวบรวมข้อมูลแล้วเอ�ผิดกับผู้ปฏิเสธเอกส�ร ในข้อห�ละเว้นก�รปฏิบัติต�มประมวล
กฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� ๑๕๗ ได้ จึงขอให้รับคำ�ร้องในทุกกรณี แล้วรวบรวมพย�นหลักฐ�นต�มประก�ศสำ�นักทะเบียน
กล�ง แล้วเสนอให้ผู้มีอำ�น�จพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครอง เจ้�หน้�ที่ผู้นั้นก็จะพ้นจ�กข้อกล่�วห�ว่� ไม่รับคำ�ร้อง และ
ไม่ละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่

 บุคคลที่ไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ขึ้นต้นด้วยเลขใดๆ ทั้งสิ้น เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้แจ้งก�รเกิด ทำ�ให้
ไม่มีสูติบัตร จะขอหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ได้หรือไม่ ถ้�ขอได้จะต้องทำ�อย่�งไร จะต้องมีพย�นหลักฐ�นใดบ้�ง
 แนวท�งปฏิบัติ : ในประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�งระบุไว้ในข้อ ๑ หลังจ�กท่ีกล่�วถึงพย�นหลักฐ�นต่�งๆ 
ท้ังหมดแลว้ไวว้�่ “หลกัฐ�นท่ีแสดงว�่เปน็ผูท่ี้เกดิในร�ชอ�ณ�จกัรไทย (ถ�้มี)” ในกรณีท่ีไม่มีพย�นหลกัฐ�นของท�งร�ชก�ร 
ถ้�ห�กบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองที่เคยมีก�รบันทึก หรือจัดทำ�เอกส�ร หรือมีผู้นำ�ชุมชน หรือผู้นำ�ศ�สน� หรือผู้นำ�ต�ม
คว�มเชื่อของชนเผ่� เคยบันทึกข้อมูลๆ เกี่ยวกับผู้เกิดไว้ ก็ส�ม�รถนำ�ม�เป็นพย�นหลักฐ�นประกอบก�รยื่นคำ�ร้องได้ ถ้�
ห�กเจ้�หน้�ที่ปฏิเสธไม่รับคำ�ร้องโดยอ้�งว่� ไม่มีพย�นเอกส�รท�งร�ชก�รม�แสดง ไม่ได้ เพร�ะในประก�ศและหนังสือสั่ง
ก�รได้ระบุเปิดกว้�งไว้แล้ว ห�กสงสัยว่�จะใช้เป็นพย�นประกอบก�รพิจ�รณ�ได้หรือไม่ ก็ควรมีหนังสือห�รือไปยังสำ�นัก
ทะเบียนกล�ง เพื่อให้ได้คำ�ตอบ มิใช่จะปฏิเสธไปทุกร�ย
 บิด� ม�รด� ไม่มีสัญช�ติไทย ไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน หรือมีแต่ขึ้นต้นด้วยเลข ๖ หรือเลข ๐ และหรือ เลข 
๐๐ ไม่ได้แจ้งเกิดบุตร จะขอหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ให้กับบุตรจะได้หรือไม่ ถ้�ขอได้จะต้องทำ�อย่�งไร จะต้อง
มีพย�นหลักฐ�นใดบ้�ง
 แนวท�งปฏิบัติ : กรณีนี้ห�กมีพย�นหลักฐ�นยืนยันว่�เกิดในประเทศไทยจริง ก็ส�ม�รถอ้�งพย�นหลักฐ�น ไม่
ว่�จะเป็นพย�นเอกส�ร หรือพย�นบุคคล ให้น�ยทะเบียนพิจ�รณ� ส่วนพย�นหลักฐ�นนั้นขอให้ไปศึกษ�จ�กเรื่องที่เล่�
ม�ก่อนหน้�นี้

 ก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ห�กจะใช้กระบวนก�รทำ�ประช�คมหมู่บ้�น จะกระทำ�ได้ หรือไม่ ผล
ที่ออกม�จะมีก�รกระทบในท�งกฎหม�ยอย่�งไร
 แนวท�งปฏิบัติ : ก�รใช้กระบวนก�รทำ�ประช�คมหมู่บ้�นม�ให้ก�รรับรองเพื่อออก “หนังสือรับรองการเกิด 
(ท.ร.๒๐/๑)” ไม่น่�จะเป็นก�รกระทำ�ที่ชอบด้วยกฎหม�ย เพร�ะในประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�ง มิได้กำ�หนดในข้อนี้
ไวแ้ม้แต่ถอ้ยคำ�เดยีว และก�รท่ีมีผูร้ว่มประชมุทำ�ประช�คม ซึง่ไม่ทร�บขอ้มูลเกีย่วกบัก�รเกดิของบคุคลท่ีม�ขอคว�มเหน็จ�ก
ประช�คม หรืออ�จจะมีผู้ที่เคยมีข้อขัดแย้งกันม�ก่อน อ�จจะกลั่นแกล้งด้วยก�รไม่ให้คว�มยินยอมก็ได้ เพร�ะฉะนั้น สำ�นัก
ทะเบียนใดที่ไปนำ�กระบวนก�รทำ�ประช�คมหมู่บ้�นม�ให้ก�รรับรองเพื่อออก “หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑)” ขอ
ให้พึงระลึกไว้ในถ้อยคำ�ที่ว่� “เจ้�หน้�ที่รัฐมีอำ�น�จเท่�ที่กฎหม�ยบัญญัติไว้” ให้ดี มิฉะนั้น อ�จจะกระทำ�ผิดกฎหม�ยได้ 
เพร�ะรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ เห็นสำ�นักทะเบียนอื่น หรืออำ�เภออื่นเค้�ทำ� หรือผู้บังคับบัญช�สั่งก�รเป็นนโยบ�ย ก็คงต้องระวัง
กันไว้ทุกฝ่�ย
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 หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ต้นฉบับที่ผู้ยื่นคำ�ร้องได้รับไปจ�กสำ�นักทะเบียนแล้ว เมื่อจะใช้เป็นเอกส�ร
ประกอบก�รยื่นคำ�ร้องในกรณีต่�งๆ สำ�นักทะเบียนจะขอยึดฉบับจริง หรือต้นฉบับไว้ได้หรือไม่ ถ้�ไม่ให้ยึดฉบับจริง หรือ
ต้นฉบับไว้ประกอบเรื่อง จะมีข้อกฎหม�ยใดที่นำ�ม�ใช้อ้�งกับเจ้�หน้�ที่ได้บ้�ง
 แนวท�งปฏิบัติ : “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)” ถือเป็นเอกส�รมห�ชนที่ท�งร�ชก�รให้ก�รรับรองต�ม
กฎหม�ย ถือเป็นเอกส�รท่ีผู้ได้รับจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ต�มสิทธิต่�งๆ ได้ต�มท่ีกฎหม�ยบัญญัติไว้และก�รท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องได้รับ 
“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)” แล้ว ถือว่� น�ยทะเบียน ณ ท้องที่แห่งผู้ยื่นคำ�ร้องได้ตรวจสอบ สอบสวนพย�น
หลักฐ�นท้ังมวลแล้วเชื่อได้ว่�เกิดในเขตท้องท่ีๆ รับผิดชอบจริง ส่วนก�รจะนำ�เอกส�รไปใช้ ต�มระเบียบสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับก�รรับรองเอกส�ร จะให้เจ้�หน้�ที่ผู้จะใช้เอกส�รฉบับนั้นๆ ได้ตรวจสอบจ�กต้นฉบับให้ถูกต้อง ไม่
ว่�จะเป็นก�รคัดลอกม� หรือถ่�ยสำ�เน�ทั้งสีและข�วดำ�ก็ต�ม โดยอย่�งน้อยต้องเป็นข้�ร�ชก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับรูป
แบบร�ชก�รเดิม คือ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป เพร�ะถือว่�มีวุฒิภ�วะในก�รใช้วิจ�รณญ�ณเพียงพอแล้ว ได้
เห็นต้นฉบับและต้องใช้กับหน่วยง�นที่ตนมีอำ�น�จหน้�ที่ ให้ลงน�มรับรองสำ�เน�ถูกต้อง ประทับตร�ชื่อ และตำ�แหน่งไว้ 
แล้วคืนต้นฉบับให้กับเจ้�ของเอกส�รไป
 สิ่งที่ปฏิบัติผิดกันม�น�นและน่�จะปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นก�รป้องกันมิให้เกิดกรณีก�รปลอมแปลงเอกส�รเพร�ะ
ปลอ่ยปละละเลยใหเ้ปน็ภ�ระของเจ�้ของเอกส�รลงน�มรบัรองโดยเจ�้หน้�ทีมิ่ไดต้รวจสอบจ�กต้นฉบบั กรณีน้ีใชก้บัเอกชน
คงไม่เกิดผลใด ห�กไม่มีกรณีก�รปลอมแปลงเอกส�รแล้วเกิดคว�มเสียห�ย ไม่มีก�รฟ้องร้องเป็นคดี แต่สำ�หรับหน่วย
ร�ชก�ร ห�กยังคงปล่อยให้ประช�ชนเป็นผู้ลงน�มรับรองเอกส�รของตนเอง
 เมื่อเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนรับคำ�ร้อง รวบรวมพย�นหลักฐ�น สอบป�กคำ�พย�นบุคคลทั้งมวลแล้ว เสนอ
คว�มเห็นไปให้น�ยทะเบียนพิจ�รณ�ใช้อำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ย แต่ถ้�ไม่อนุญ�ตให้ออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.
๒๐/๑) โดยไม่ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้อกฎหม�ยที่อ้�งอิง ข้อพิจ�รณ�และข้อสนับสนุนในก�รใช้ดุลพินิจของ
น�ยทะเบียน สิทธิในก�รอุทธรณ์ ก�รยื่นคำ�อุทธรณ์และระยะเวล�ก�รอุทธรณ์ไว้ ผลที่เกิดขึ้นกับเจ้�หน้�ที่และผู้ยื่นคำ�ร้อง 
จะมีอะไรบ้�ง
 แนวท�งปฏิบัติ : ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนรับคำ�ร้อง รวบรวมพย�นหลักฐ�น สอบป�กคำ�พย�นบุคคล
ท้ังมวลแลว้ หน้�ท่ีลำ�ดบัต่อไป คือ สรปุคว�มเหน็จ�กพย�นหลกัฐ�นต่�งๆ แลว้เสนอคว�มเหน็ไปใหน้�ยทะเบยีนพจิ�รณ�
ใช้อำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ย โดยข้อสรุปอย่�งน้อยต้องมีข้อกฎหม�ยที่อ้�งอิง ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้อพิจ�รณ�
และขอ้สนับสนุนในก�รใชด้ลุพนิิจของน�ยทะเบยีน ไม่ว�่จะอนุญ�ตหรอืไม่กต็�ม เจ�้หน้�ท่ีควรจะรวบรวมสรปุไวใ้หช้ดัเจน 
เพร�ะอ�จจะเป็นประโยชน์ในก�รตรวจสอบในอน�คตได้อีกด้วย แต่ถ้�จะไม่อนุญ�ตให้ออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.
๒๐/๑) ยิ่งต้องระบุข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้อกฎหม�ยที่อ้�งอิง ข้อพิจ�รณ� และข้อสนับสนุนในก�รใช้ดุลพินิจ
ของน�ยทะเบียนให้ชัดเจน เพร�ะถ้�ไม่มีคว�มชัดเจนในก�รพิจ�รณ�แล้ว จะไม่ส�ม�รถห�เหตุผลม�ใช้ในก�รพิจ�รณ�เมื่อ
มีก�รอุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองได้ ในส่วนของเจ้�หน้�ที่อ�จจะถูกมองว่� ไม่รอบคอบ ปฏิบัติหน้�ที่บกพร่อง อ�จจะ
ถูกตัง้คณะกรรมก�รสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ และอ�จจะถงึขั้นสอบสวนท�งวินยัไดอ้กีดว้ย เพร�ะฉะนัน้ อย�่เสีย่ง หรอืประม�ท 
เป็นอันข�ด

 ส่วนในเรื่องก�รแจ้งสิทธิในก�รอุทธรณ์ ก�รยื่นคำ�อุทธรณ์และระยะเวล�ก�รอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคำ�ร้องทร�บนั้น ก็
เปน็ขัน้ตอนท่ีสำ�คัญ เรือ่งน้ีผูป้ฏิบติัง�นส่วนใหญ่ของสำ�นักทะเบยีนแทบจะทุกแหง่ ลว้นไม่เคยปฏิบติักนัม�เลย นับจ�กท่ีมี
กฎหม�ยว่�ด้วยวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ และมีประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเป็นแนวท�งออกม�ใช้
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บังคับ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วก็ต�ม และแม้ว่�จะมีก�รออกกฎหม�ยเป็นก�รเฉพ�ะ เป็นกฎกระทรวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก็ยังมีผู้ที่ไม่นำ�กระบวนก�รที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ม�เป็นส่วนหนึ่งของก�รให้บริก�รประช�ชน ยังให้ผลเกิดขึ้นกับเจ้�หน้�ที่
และผู้ยื่นคำ�ร้อง โดยมักจะเป็นผลร้�ย ได้แก่ ประช�ชนไม่ได้รับก�รบริก�รที่สมบูรณ์ต�มกฎหม�ย อันอ�จจะเป็นก�รเสีย
สิทธิในหล�ยๆ เรื่อง แต่ประช�ชนนั้น ยังมีโอก�สที่จะยื่นเรื่องให้พิจ�รณ�ใหม่ได้ เพียงแต่เสียเวล�เสียโอก�สเท่�นั้น ส่วน
เจ้�หน้�ที่นี่แหละ อ�ก�รน่�จะหนักกว่� เพร�ะถ้�ไม่ปฏิบัติต�มขั้นตอนที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ ผลที่ได้รับ ก็คือ ก�รต้องตอบ
คำ�ถ�มของคณะกรรมก�รสอบสวนข้อเท็จจริง ห�กพบว่� บกพร่อง หรือละเว้นก�รปฏิบัติต่อหน้�ที่อันเกิดคว�มเสียห�ย
ต่อประช�ชนและร�ชก�รแล้ว ก็อ�จจะถูกตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนท�งวินัย ผลสุดท้�ยของก�รถูกลงโทษท�งวินัยไม่ว่�จะ
หนักเบ�ขน�ดไหน ใครที่เป็นข้�ร�ชก�รไม่ว่�จะสังกัดส่วนร�ชก�ร หรือส่วนท้องถิ่น ห�กไม่ต้องก�รถูกกล่�วห�ว่� ปฏิบัติ
ร�ชก�รบกพร่อง ก็ควรศึกษ�กฎหม�ยท่ีเกี่ยวกับก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของตนให้ม�กท่ีสุด จะได้ใช้วิจ�รณญ�ณได้ด้วยตนเอง 
เพร�ะก�รไปฟังคนอื่นเล่�ม� โดยที่อธิบ�ยคว�มไม่ครบถ้อยกระบวนคว�ม ก็จะเสี่ยงภัยอยู่เสมอ ผมเชื่อว่� ผู้ที่เป็นข้�ร�ช
ก�รทุกฅนล้วนผ่�นร้อนผ่�นหน�วม�เยอะ คว�มพย�ย�ม หรือมุ่งเรียนรู้อีกเพียงเล็กน้อย ก็จะมีองค์คว�มรู้ที่เป็นเกร�ะคุ้ม
ภัยให้กับตนเองได้เป็นอย่�งดี และที่สำ�คัญคือ เมื่อรู้ลึก รู้ดีแล้ว ไม่ควรแสวงห�ผลประโยชน์ในท�งมิชอบกับผู้ขอรับบริก�ร 
อันนี้แหละ คือ สุดยอดปร�รถน�ของกระผม ที่จะได้พบกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่มีอุดมก�รณ์ในก�รให้บริก�รที่ประทับใจ มี
คว�มสุขใจเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของประช�ชน หลังก�รให้บริก�รที่สำ�เร็จได้รับเอกส�รด้วยคว�มถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ต�มกฎหม�ย
 ก�รอ้�งพย�นหลักฐ�นที่น�ยทะเบียนฯมัก ระบุว่� “ยังไม่มีหลักฐ�นแสดงว่� เป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยที่มี
น้ำ�หนักเพียงพอ” นั้น ขอทร�บว่� หลักฐ�นที่นำ�เสนอให้น�ยทะเบียนฯ พิจ�รณ� มีข้อบกพร่องใดที่น�ยทะเบียนอ้�งว่� 
“น้ำ�หนักไม่เพียงพอ” นั้น จะต้องนำ�พย�นหลักฐ�นใดม�อ้�งอิงต่อน�ยทะเบียนฯ ม�กน้อยขน�ดไหน ถึงจะเข้�ขั้น ที่มี
น้ำ�หนักเพียงพอ
 แนวท�งปฏิบัติ : ก�รสอบสวนพย�นบุคคลที่เข้�รับก�รสอบสวนป�กคำ� น�ยทะเบียนควรจะสอบสวนป�กคำ�
พย�นบุคคลทุกคนถึงสถ�นที่เกิดของผู้ยื่นคำ�ร้องให้ได้คว�มจริงจ�กพย�นให้ม�กที่สุด ว่� พย�นบุคคลดังกล่�วได้รู้เห็นก�ร
เกิดและสถ�นทีเ่กดิของผู้ยืน่คำ�รอ้งอย�่งแนน่อนว�่ สถ�นทีเ่กิดๆ ที่ใด และถ�้มีคว�มทรงจำ�แม่นยำ�ถงึขน�ดจำ�เหตกุ�รณ ์ณ 
ปีที่เด็กคนนั้นเกิดได้ด้วยแล้ว ย่อมแสดงถึงก�รรู้เห็นถึงสถ�นที่เกิดและรู้เห็นก�รเกิดของผู้ยื่นคำ�ร้องจริง หรืออ�จจะเห็นเมื่อ
ช่วงระยะเวล�ของก�รตั้งครรภ์ของแม่เด็ก และเห็นว่�แม่เด็กมีท�รกม�เลี้ยงดูตั้งแต่วัยเย�ว์ จนเติบโตม�เป็นเด็ก ไม่ว่�จะเห็น
ม�ตลอดช่วงอ�ยุที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรือได้เห็นเป็นช่วงๆ และเมื่อพบเห็นในปัจจุบัน ยืนยันว่� เป็นบุคคลฅนเดียวกันกับ
ที่ตนเห็นเมื่อคร�วที่แม่คลอดออกม� และถ้�เห็นว่�เกิดในเขตประเทศไทยด้วยแล้ว ยิ่งต้องบันทึกไว้ให้ชัดเจน เพร�ะคำ�ตอบ
คำ�นี้เป็นคำ�ให้ก�รที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง”

 ต�มเจตน�รมณ์ของก�รตร�กฎหม�ยฉบับน้ี ต้องก�รสืบห�คว�มจริงถึงกรณีท่ีมีบุคคลเกิดในประเทศ แต่ไม่ได้
แจ้งก�รเกิด หรือไม่ส�ม�รถแจ้งก�รเกิดได้ หรือเคยมีหลักฐ�นเกี่ยวกับก�รเกิด แต่ปัจจุบันไม่มี หรือท�งร�ชก�รไม่ส�ม�รถ
ออกหลักฐ�นท�งทะเบยีนร�ษฎรใหไ้ดอ้กีแลว้ จงึใชว้ธิกี�รออกหนงัสอืรบัรองใหแ้ทน ซึง่ก�รไมเ่ชือ่ถอ้ยคำ�ของพย�นบคุคล 
หรอืก�รท่ีไม่ส�ม�รถห�พย�นเอกส�รม�ยนืยนัได ้น�ยทะเบยีนฯ จะต้องห�เหตุผลหรอืพย�นหลกัฐ�นใดๆ ม�หกัล�้ง ลด
คว�มน่�เชื่อถือ หรือลบล้�งข้ออ้�งจ�กพย�นหลักฐ�นอย่�งชัดเจน มิใช่อ้�งเพียงลอยๆ ว่� พย�นหลักฐ�นไม่มีน้ำ�หนัก ซึ่ง
ถอืว�่ เปน็ก�รใชว้ธิพีจิ�รณ�ท่ีขดักบัหลกัก�รท่ีวญิญชูนพงึกระทำ� ส่วนพย�นบคุคลท่ีใหถ้อ้ยคำ�ต่อน�ยทะเบยีนฯ น้ัน ยอ่ม
ที่จะต้องรับผิดต่อถ้อยคำ�ที่ให้ไว้ทุกประก�ร อีกทั้งยังมีประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� ๑๓๗ ที่เป็นบทบัญญัติที่มีโทษท�ง
อ�ญ� ซึ่งพย�นของข้�พเจ้�ตระหนักอย่�งยิ่ง ที่จะไม่กระทำ�ผิดกฎหม�ยในก�รให้ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จต่อน�ยทะเบียนฯ
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เรื่องเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทะเบียนร�ษฎร  

 ส่วนพย�นท่ีจะนำ�ม�สอบสวนป�กคำ�จะต้องก�รม�กน้อยขน�ดไหน ขึ้นอยู่กับคว�มชัดเจนของก�รรู้เห็นก�รเกิด
ที่แท้จริง ห�กเป็นผู้รู้เห็นก�รเกิดที่แท้จริง โดยเห็นว่�แม่เด็กตั้งครรภ์ แม่เด็กคลอดบุตรแล้วมีชีวิตรอด ส่วนจะอยู่ด้วยกัน
ในระหว่�งคลอดหรือไม่ ก็เป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องสอบสวนเห็นว่� แม่ที่เคยตั้งครรภ์มีท�รกม�เลี้ยงดูตั้งแต่วัยเย�ว์ เป็นหลัก 
และถ้�เห็นว่�เกิดในเขตประเทศไทยด้วยแล้ว ยิ่งจะทำ�ให้น่�เชื่อถือได้ม�ก ไม่จำ�เป็นว่� พย�นจะเป็นกี่คน แม้ว่�จะมีพย�น
ที่เห็นว่� แม่กับลูกอยู่ด้วยกันม�น�นทั้งหมู่บ้�น แต่ไม่มีใครรู้เห็นก�รเกิดของลูกที่อยู่กับแม่เลย ก็ไม่มีผลที่จะมีน้ำ�หนักที่
น่�เชื่อถือได้ สู้พย�นที่รู้เห็นก�รเกิดเพียงสองส�มฅน ยังจะมีน้ำ�หนักม�กเสียกว่�อีก จึงสรุปว่� พย�นที่รู้เห็นก�รเกิดที่แท้
จริงเท่�นั้น จึงจะนำ�ไปสู่ก�รสอบสวนที่สร้�งคว�มมั่นใจให้กับน�ยทะเบียนที่จะพิจ�รณ�ลงน�มออกหนังสือรับรองก�รเกิด
(ท.ร.๒๐/๑) ให้ได้อย่�งไม่มีข้อกังข� หรือกังวล และไม่ต้องห่วงว่� ในอน�คตจะมีก�รตรวจสอบ เมื่อสงสัยว่� จะมีก�รออก
หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) โดยมิชอบด้วยกฎหม�ยอีกด้วย

ทบทวนองค์คว�มรู้...เรียนรู้ม�แล้ว เข้�ใจม�กน้อยเพียงใด
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เรื่องเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

            เรือ่งเล�่...เคล�้สิทธมินุษยชน 
ประสบก�รณ์...ที่นำ�ม�เล่�สู่กันฟัง
 หมอตำ�แยวัยเย�ว์
 เรื่องนี้ได้รับก�รถ่�ยทอดม�จ�กเพื่อนที่ขอเอ่ยน�ม เพื่อจะได้สืบคว�มได้ว่�จริงแท้ประก�รใด เพื่อนรักของผมชื่อ 
“ประพันธ์” เม่ือครั้งทำ�หน้�ท่ีปลัดอำ�เภอหัวหน้�ฝ่�ยทะเบียนและบัตรอำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงร�ย เล่�ให้ฟังวันหน่ึง 
ระหว่�งที่ผมรอเวล�ขึ้นเครื่องบินอยู่ที่ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติแม่ฟ้�หลวง จังหวัดเชียงร�ย หลังจ�กที่คุยกันหล�ยเรื่องแล้ว 
ม�ติดใจเรือ่งท่ีปลดัประพนัธฯ์ เล�่ใหฟ้งัถงึกรณีของพระภิกษรุปูหน่ึง ท่ีมีชือ่ในฐ�นขอ้มูลก�รทะเบยีนร�ษฎร มีเลขประจำ�
ตัวประช�ชน ๑๓ หลักแล้ว ส่วนท่�นจะมีเลขอะไร อย่�ไปสนใจ ผมก็ไม่ได้สอบถ�มม�เสียด้วย แต่ที่แน่ๆ พระคุณเจ้�รูป
นี้ น่�จะอยู่ระหว่�งก�รขอกำ�หนดสถ�นะบุคคล โดยมีคว�มจำ�เป็นจะต้องใช้หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) เรื่องร�ว
จึงเกิดขึ้น ณ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอแม่จัน
 เม่ือพระคุณเจ้�รูปน้ัน ยื่นคำ�ร้องขอให้เจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบียนอำ�เภอแม่จันพิจ�รณ�ใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ย
(ม�ตร� ๒๐/๑ แห่งกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร) พร้อมทั้งนำ�พย�นบุคคล ซึ่งเป็นสุภ�พสตรี หรือโยมผู้หญิง
ฅนหนึ่งสูงอ�ยุ ที่ช�วเมืองเหนือเรียกว่� “แม่อุ๊ย” ม�เป็นพย�น โดยอ้�งกับเจ้�หน้�ที่ว่� โยมผู้หญิงฅนนี้เป็นผู้ทำ�คลอดให้
กับพระคุณเจ้�เมื่อคลอดออกจ�กท้องโยมแม่
 เรื่องร�วต่�งๆ ก็ถูกเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนอำ�เภอแม่จัน สอบสวนป�กคำ�กันไปน�นพอสมควร ส่วนว่�จะถ�ม
กันว่�อย่�งไร โยมผู้หญิงฅนนั้น จะรู้เห็นก�รเกิด หรือเป็นผู้ทำ�คลอดเองจริงหรือไม่ อันนี้ปลัดประพันธ์ฯ บอกว่� 
 “ม�นะ...สำ�หรับกรณีร�ยนี้ พอเร�อ่�นสำ�นวนก�รสอบสวนทั้งหมด ๒ รอบ เรื่องอื่นเร�ไม่สนใจเลย แต่ได้
บอกให้เจ้�หน้�ที่อ่�นทบทวนสำ�นวนให้ดีอีกครั้ง เมื่อเจ้�หน้�ที่รับกลับไปอ่�น คิดว่� สัก ๒ รอบได้มั๊ง ก็นำ�สำ�นวนก�ร
สอบสวนม�คืนให้เร� พร้อมกับบอกว่� อ่�นแล้ว ไม่เห็นมีอะไรข�ดตกบกพร่องนี่ครับหัวหน้�”
 ถ้�เป็นคนอื่นเรื่องร�วก็คงผ่�นไปเรียบร้อยแน่เลย แต่นี่ด้วยคว�มช่ำ�ชองง�นของปลัดประพันธ์ฯ ที่กรำ�ง�นด้�น
ทะเบียนม�เกือบ ๒๐ ปี จึงได้บอกกับลูกน้องไปว่� 
 “ผมอ�่นแลว้ คุณกส็อบสวนไดด้ ีครบต�มประเดน็ต�มท่ีกฎหม�ยใหอ้ำ�น�จ ผูท่ี้เปน็พย�นกย็นืยนัแน่ชดัว�่ เปน็ผู้
ทำ�คลอด และไม่ใชท่ำ�คลอดแค่ร�ยน้ีเท่�น้ัน ยงัไดท้ำ�คลอดร�ยอืน่ๆ ในหมู่บ�้นอกีม�กม�ย ผมเชือ่ว�่ พย�นร�ยน้ีทำ�คลอด
ใหก้บัคนในหมบู�้นละแวกทีอ่�ศยัอยูจ่รงิ แตม่ขีอ้สงัเกตทีผ่มตอ้งขอสอบถ�มทัง้ผูท้ีเ่ปน็พย�นและผู้ทีย่ืน่คำ�รอ้งอกีครัง้เดยีว 
ถ�้ท้ังสองคนตอบคำ�ถ�มน้ีและยนืยนัขอ้มูล ผมคงต้องใชอ้ำ�น�จท่ีมีอย�่งเต็มท่ี คอยดพูรอ้มๆ กนั” จ�กน้ันปลดัประพนัธฯ์ 
เล่�ว่� เจ้�หน้�ที่ได้นิมนต์พระคุณเจ้�ผู้ยื่นคำ�ร้องและพย�นผู้อ้�งว่�เป็นผู้ทำ�คลอดม�นั่งอยู่ต่อหน้�ปลัดประพันธ์ฯ พร้อม
ด้วยเจ้�หน้�ที่ แล้วคำ�ถ�มเดียวที่ปลัดประพันธ์ฯ ถ�มและเป็นคำ�ถ�มเด็ด ก็ถูกถ�มขึ้นม�ว่�
 “ขอเรียนถ�มถึงวัน เดือน ปีเกิดของพระคุณเจ้�ครับ ท่�นเกิดเม่ือใดครับ” ปลัดประพันธ์ฯ สอบถ�มเป็นภ�ษ�คำ�เมือง
 “อ�ตม�ได้ทร�บจ�กก�รที่โยมพ่อกับโยมแม่บันทึกไว้ และใช้วัน เดือน ปีเกิด นี้ตลอดม�ตั้งแต่เข้�โรงเรียนต�ม
เอกส�รของโรงเรียนท่ีแนบม�แล้ว และเม่ือม�บรรพช�อุปสมบทก็ได้ใช้วัน เดือน ปีเกิดดังกล่�ว ต�มท่ีโยมเห็นจ�กหนังสือสุทธิ๕ 
นี่ไง โยมลองดูซิ” พล�งพระคุณเจ้�ก็หยิบหนังสือสุทธิ  เล่มสีเหลืองออกม�จ�กย่�ม ส่งให้ปลัดประพันธ์ฯ ได้พิจ�รณ�
ขอ้มูล เม่ือปลดัประพนัธฯ์ ไดร้บัหนังสือสุทธมิ�แลว้กพ็ลกิดขูอ้คว�มท่ีบนัทึกไว ้ซึง่ตรงกบัเอกส�รท�งทะเบยีนร�ษฎร และ
สำ�นวน ก�รสอบสวนของเจ้�หน้�ที่ หลังจ�กนั้น จึงตรวจดูสำ�นวน และข้อมูลของพย�นผู้ทำ�คลอดที่ให้ป�กคำ�แล้ว พร้อม
ทั้งตรวจสอบเอกส�รในสำ�นวนอย่�งถี่ถ้วนแล้วเอ่ยถ�มด้วยภ�ษ�คำ�เมืองอีกครั้งกับพย�นที่อ้�งถึงก�รเป็นผู้ทำ�คลอดว่�
 
๕ หนังสือสุทธิ เป็นเอกส�รที่แสดงถึงชื่อ ฉ�ย� และสถ�นะต่�งๆ ของพระภิกษุ ส�มเณรที่เจ้�คณะอำ�เภอที่สังกัดออกให้ มีลักษณะเป็นเล่ม
ปกสีเหลือง มีภ�พถ่�ยของเจ้�ของหนังสือสุทธิและสังกัด เปรียบเสมือนเอกส�รแสดงตัวของพระภิกษุส�มเณรแทนบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
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เรื่องเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทะเบียนร�ษฎร  

 “ผมขอถ�มกำ�เดียว (หม�ยถึงขอถ�มนิดเดียว) ว่� แม่อุ๊ยยืนยันว่�แม่อุ๊ยเป็นผู้ทำ�คลอดให้พระคุณเจ้�แน่นะครับ”
 “แม่นล่ะ แม่อุ๊ยทำ�คลอดให้ตุ๊เจ้� (คำ�เรียกแทนพระภิกษุ หรือพระคณุเจ้�) และได้เห็นม�ตั้งแต่เด็กก่อนจะบวชเป็น
 เณร และอยู่เป็นตุ๊เจ้�ถึงวันนี้” แม่อุ๊ยพย�นผู้อ้�งว่�ทำ�คลอดยืนยันชัดเจนและหนักแน่น 
เมื่อปลัดประพันธ์ฯ ได้ยินดังนั้นแล้ว ได้บอกกับผมระหว่�งคุยโทรศัพท์ว่�
 “ม�นะเอ๊ย...เร�งี้รู้สึกรันทดขึ้นม�ทันที ส่�ยหน้�พล�งบอกว่� แม่อุ๊ยรู้มั๊ยว่� สิ่งที่แม่อุ๊ยม�ให้ป�กคำ�เนี่ยะ เป็น
อันตร�ยต่อแม่อุ๊ยอย่�งม�กเลย เจ้�หน้�ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ทำ�หน้�งงใหญ่ ถ�มเร�ว่� มันเป็นยังไงรึหัวหน้� เร�ก็บอกไป
พร้อมกับเกษียน (ภ�ษ�หนังสือเดิม หม�ยถึง ก�รเขียนออกคำ�สั่ง) ในคำ�ส่ังของน�ยทะเบียนและในสำ�นวนก�รสอบสวน
ว่� ไม่อนุญ�ต เพร�ะพย�นบุคคลที่อ้�งว่� เป็นผู้ทำ�คลอดไม่น่�เชื่อถือ ส่วนจะเป็นกฎหม�ยข้อไหนยังไม่ได้เขียนลงไป แต่
อ้�งเหตุผลลงไปในคำ�สั่งว่� พย�นที่นำ�ม�กล่�วอ้�งไม่มคีว�มส�ม�รถในก�รทำ�คลอดได้ และให้แจ้งผู้ร้องทร�บสิทธิในก�ร
อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่ง”
 ปลดัประพนัธฯ์ เล�่ต่อไปอกีว�่ หลงัจ�กท่ีกล�่วเชน่น้ันแลว้ พรอ้มท้ังชีใ้หท้ั้งผูย้ืน่คำ�รอ้งและพย�นไดเ้หน็ถงึเหตุผล
ที่ยุติเรื่อง...คือ 
 “พย�นผู้ทำ�คลอดกับผู้ยื่นคำ�ร้องต�มท่ีปร�กฏในเอกส�รท้ังหมด ล้วนแล้วแต่เม่ือบวกลบคูณห�รกันแล้วท้ังสอง
คน อ�ยุห่�งกันแค่ ๑๒ ปี ม�นะเอ๊ย....แล้วหมอตำ�แยอ�ยุเท่�นี้ จะไปทำ�คลอดได้อย่�งไรกันล่ะ เร�ไม่อ�จจะเชื่อได้”
ผมได้ฟังเช่นนั้นแล้ว ทั้งสองคนก็หัวเร�ะพร้อมๆ กันพร้อมกับอุท�นไปพร้อมกันอีก(ในยุคนี้มีหล�ยฅนที่นิยมใช้คำ�พูดคำ�
หนึ่ง เมื่อไม่ส�ม�รถจะคุยกันต่อได้อีก) ว่� “จบข่�ว” มันเป็นเช่นนี้เองแล “หมอตำ�แยวัยเย�ว์”

 ท่�นได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้ว มีบทเรียนอะไรบ้�งมั๊ยครับ ห�กเป็นท่�น ท่�นจะมีสิ่งใดที่จะห�เหตุผลม�โต้แย้งคว�ม
เห็นของปลัดประพันธ์ฯ อย่�งไรบ้�ง จะยอมรับเรื่องนี้แล้วไม่อุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครองภ�ยในกำ�หนด ๑๕ วัน หรือจะ
กลับม�ขอหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑)ใหม่ โดยมีพย�นบุคคล หรือพย�นหลักฐ�นอื่นม�ให้พิจ�รณ�อีกหรือไม่

 องค์คว�มรู้ที่ได้รับจ�กเรื่องนี้ คือ

 ๑. .............................................................................................................................................................................................

 ๒. .............................................................................................................................................................................................

 ๓. .........................................................................................................................................................................................
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วิชัย...ไม่ไกลเกินเอื้อม 
 เหตุเกิด ณ อำ�เภอแม่สอด เมืองริมเมยช�ยแดนตะวันตก
 เรือ่งน้ีเริม่ต้นขึน้ดว้ยเสียงเรยีกเข�้โทรศพัท์หม�ยเลข ๐๘-๑๙๓๑-๖๑๒๓ ดงัขึน้ดว้ยเสียงดนตรบีรรเลงแบบผอ่น
คล�ยเพลงส�วสวยรวย และเสียงช�ยหนุ่มวัยกล�งคนกล่�วว่� “คุณม�นะครับ โทรศัพท์ครับ สวัสดีครับ ผมม�...นะครับ” 
เมื่อช่วงต้นเดือนยังไม่ถึงกล�งเดือนธันว�คม ๒๕๕๔ ต่อด้วยเสียงเพลงส�วสวยรวยอีกสองครั้ง จึงหยุดเสียงนั้น พร้อม
กับมีเสียงมนุษย์จริงๆ พูดว่�
 “สวัสดีครับ ผมม�...นะครับ”
 “สวัสดีครับ ผมชื่อวิชัยน�มสกุล...โทร.ม�จ�กอำ�เภอแม่สอดครับ ผมขอคำ�ปรึกษ�พี่ม�นะได้มั๊ยครับ”
 “ได้ซิ พี่ยินดีเสมอกับทุกฅน ก่อนจะขอคำ�ปรึกษ� พี่ขอถ�มคำ�แรกก่อน... วิชัย ได้เบอร์โทร.พี่ม�จ�กไหนจ๊ะ”
 “พี่ทน�ยคว�มเกี่ยวกับแรงง�นที่เป็นเครือข่�ยของสภ�ทน�ยคว�มให้ม�ครับ”
 “ขอบใจม�กท่ีให้ข้อมูล เร�ทำ�ง�นด้วยกันเป็นเครือข่�ย พี่เคยทำ�หน้�ท่ีอนุกรรมก�รช่วยท่ีสภ�ทน�ยคว�ม ท่ี
กรุงเทพฯ น่ะ แล้ววิชัย มีอะไรจะขอคำ�ปรึกษ�พี่บ้�งล่ะ แต่ก่อนอื่นจะต้องให้ข้อมูลพี่ ๓-๔ ข้อที่เป็นม�ตรฐ�นทุกครั้งที่
มีผู้ขอคำ�ปรึกษ� คือ 
 ข้อแรก ชื่อ น�มสกุลพี่ทร�บแล้ว และวิชัย มีเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักอะไร
 ข้อสอง วัน เดือน ปีเกิด วิชัยเกิดเมื่อไหร่ ทร�บ หรือไม่ ถ้�ทร�บใครเป็นคนบอก มีหลักฐ�นอะไร
 ข้อส�ม สถ�นที่เกิด เกิดที่ไหนทร�บ หรือไม่ ถ้�ทร�บใครเป็นคนบอก มีหลักฐ�นอะไร
 ข้อสี่ พ่อและหรือแม่ของวิชัย เป็นใคร มีสถ�นะอยู่ในประเทศไทยอย่�งไร ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตแล้ว และวิชัย
มีพี่น้องท้องเดียวกันหรือไม่”
 เมื่อได้ยินคำ�ถ�มที่ผมแจ้งให้ทร�บเช่นนั้น วิชัย บอกต่อไปอีกว่�
 “ผมขอเตรียมข้อมูลก่อนที่จะตอบนะครับ และผมขอบอกพี่ว่� ที่ขอคำ�ปรึกษ�พี่เนี่ยะ เพร�ะผมได้รับหนังสือแจ้ง
จ�กอำ�เภอแม่สอด กรณีที่ผมไปยื่นคำ�ร้องขอหนังสือรับรองก�รเกิด หรือ ท.ร.๒๐/๑ ไว้เมื่อหล�ยปีก่อน ผมเพิ่งได้รับเมื่อ
สักสองวันม�แล้ว และผมไปปรึกษ�พี่ทน�ยคว�ม เข�พิมพ์หนังสือม�ให้ครึ่งหน้� ให้ผมกรอกข้อมูลเพิ่มเติม แต่ผมคิดว่� 
มันมีข้อมูลน้อยไป จึงถ�มพี่ทน�ยคว�มว่� จะมีใครให้คำ�ปรึกษ� กรณีนี้ได้บ้�ง ผมอย�กให้พี่เห็นหนังสือที่พี่ทน�ยคว�ม
เขียนให้ครับ”
 “ดีแล้ว จะส่งหนังสือที่ว่�นี้ให้พี่อย่�งไรบ้�ง วันนี้พี่ทำ�หน้�ที่วิทย�กรให้กับองค์ก�รยูเนสโก (UNESCO) อยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยส่งแฟกซ์ไปที่โรงแรมให้พี่ด้วยละกัน จดเบอร์แฟกซ์ไป....” 
 “ขอบคุณพี่ม�นะ ที่ยินดีให้คำ�ปรึกษ� ผมจะส่งแฟกซ์ให้พี่อ่�น แล้วจะโทรศัพท์ตอบพี่เป็นข้อๆ นะครับ”
รุ่งขึ้นอีกวัน หลังจ�กที่ทำ�หน้�ที่วิทย�กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำ�ลังเดินท�งจะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีก 
ต้นท�งเป็นเสียงของวิชัย ณ แม่สอด พูดว่�
 “สวัสดีครับพี่ม�นะ พี่ได้รับแฟกซ์แล้วรึยังครับ ขออภัยที่ยังไม่ได้ส่งแฟกซ์ให้ทันทีหลังจ�กที่คุยโทรศัพท์ เพร�ะ
เมื่อว�นรวบรวมข้อมูลอยู่”
 “สวัสดี วิชัย พี่ได้รับแฟกซ์ที่ส่งให้แล้ว มีแค่แผ่นเดียวเอง หนังสือของอำ�เภอแม่สอดล่ะไม่ได้ส่งให้เหรอ”
 “ขออภัยที่ไม่ได้ส่งให้ครับ แล้วผมจะส่งตอนนี้ได้มั๊ยครับ”
 “พี่กำ�ลังจะขึ้นเครื่องบินๆ ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน เอ�อย่�งนี้ วิชัย ส่งแฟกซ์หนังสือแจ้งจ�กอำ�เภอแม่สอดไปให้พี่
ที่โรงแรมเหมือนเดิมละกัน จดเบอร์แฟกซ์ไป....เดี๋ยวพี่ไปถึงโรงแรมที่แม่ฮ่องสอน พี่จะได้เรียนรู้และห�ท�งโต้แย้งคำ�สั่งท�ง
ปกครองของอำ�เภอแม่สอด ต้องรีบส่งวันนี้ให้ได้นะ เพร�ะถ้�ช้�จะไม่ทันก�ร เนื่องจ�กพี่ต้องรีบร่�งหนังสือแล้วส่งให้วิชัย 



34

เรื่องเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

พิจ�รณ�ก่อนลงชื่อ แล้วตอบถึงน�ยอำ�เภอแม่สอดภ�ยใน ๓๐ วัน แต่ถ้�เป็นไปได้ พี่พย�ย�มส่งให้ทันก่อนภ�ยใน ๑๕ 
วัน หลังจ�กทร�บคำ�สั่งอย่�งเป็นท�งก�ร ไม่เช่นนั้นจะหมดเวล� ซึ่งถ้�เกินกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้แล้วอำ�เภอจะปฏิเสธ ไม่
รับพิจ�รณ�ได้ เท่�กับสูญสิ้นโอก�สไปเลยล่ะ แล้วนี่หนังสืออำ�เภอลงวันที่เท่�ใด และได้รับเมื่อใดล่ะวิชัย”
 “หนังสืออำ�เภอแม่สอด ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๔ ผมได้รับวันที่ ๒๐ พฤศจิก�ยนครับ เดี๋ยวผมจะส่ง
หลังจ�กนี้ทันทีเลยครับ พี่จะได้เห็นตอนถึงที่โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วผมจะตอบคำ�ถ�ม ๓-๔ ข้อที่พี่ถ�มผมได้
ตอนนี้เลยมั๊ยครับ”
 “เห็นมั๊ยล่ะ เวล�จวนแจแล้ว ต้องรีบจัดทำ�ร่�ง ไม่เช่นนั้นเร�จะยื่นอุทธรณ์ไม่ทัน สำ�หรับข้อมูลบอกตอนนี้ได้เลย 
ยังพอมีเวล�รอเครื่องบินออก บอกม�เลย พี่รอจดพร้อมแล้ว”
 จ�กนั้นวิชัย ก็แจ้งข้อมูลให้ทร�บ (เป็นข้อมูลที่ผมนำ�ม�เผยแพร่ โดยขอปกปิดในส่วนที่จะไม่ไปรบกวนสิทธิส่วน
บุคคล ซึ่งในกรณีของวิชัยนี้ ได้ขออนุญ�ตนำ�เรื่องม�เผยแพร่ในท�งวิช�ก�รจ�กวิชัยเรียบร้อยแล้ว) ดังที่ปร�กฏในตัวอย่�ง
คำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งที่นำ�ม�ให้ศึกษ�ต่อจ�กนี้
 เม่ือถึงโรงแรมท่ีพักในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน บรรย�ก�ศของพี่น้องช�วไทยใหญ่ก็ผุดขึ้นม�ให้เห็นเด่นชัดอีกครั้ง
หนึ่ง หลังจ�กที่ไปพักที่แม่ฮ่องสอนจนนับไม่ถ้วน สำ�หรับข้อมูลจ�กแฟกซ์ที่วิชัยส่งให้ คือ หนังสืออำ�เภอแม่สอด ที่ ตก 
๐๓๑๗.๒/๕๖๓๖ ลงวนัท่ี ๑๕ พฤศจกิ�ยน ๒๕๕๔ และขอ้คว�มท่ีทน�ยคว�มเครอืข�่ยแรงง�นจดัทำ�ใหว้ชิยั กรอกขอ้มูล
ประม�ณครึ่งหน้� สำ�หรับหนังสือของอำ�เภอแม่สอดและข้อคว�มที่ทน�ยคว�มร่�งไว้ให้ ขออนุญ�ตไม่นำ�ม�เป็นตัวอย่�งให้
ศึกษ�ล่ะนะครับ
 หลังจ�กท่ีได้รับข้อมูลแล้ว เม่ือพอมีเวล�เจียดจ่�ยได้จ�กก�รทำ�หน้�ท่ีวิทย�กรหลักแล้ว ก็เริ่มลงมือบรรเลงเรื่อง
ร�วของวิชัย เพื่อจะได้โต้แย้ง อุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครองต�มหนังสือที่อำ�เภอแม่สอดแจ้งให้วิชัย...ได้ทร�บ ใช้เวล� ๑๐ กว่�
วัน สื่อส�รผ่�นโทรศัพท์กันไม่รู้กี่ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบก�รจัดทำ�ร่�งให้สมบูรณ์ที่สุด จนกระทั่งได้หนังสืออุทธรณ์
โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองของวิชัย ดังนี้
ตัวอย่�งหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองของวิชัย ที่จัดทำ�ร่�งแล้วส่งให้วิชัย พิจ�รณ�ก่อนลงน�ม

        XX/XX ถนนประส�ทวิถีเดิม ตำ�บลแม่สอด
        อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก ๖๓๑๑๐
      ๒๓ ธันว�คม ๒๕๕๔
เรื่อง ขออุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครองของน�ยทะเบียนอำ�เภอแม่สอด
เรียน น�ยอำ�เภอแม่สอด ในฐ�นะน�ยทะเบียนอำ�เภอแม่สอด
อ้�งถึง   ๑. หนังสืออำ�เภอแม่สอด ที่ ตก ๐๓๑๗.๒/๕๖๓๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๔
   ๒. พระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
สิ่งที่ส่งม�ด้วย  สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวฯ ของพย�นบุคคล
 ต�มที่ข้�พเจ้�น�ยวิชัย ..... เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๐-๖๓๐๖-๘๙๐XX-XX-๓ ได้ยื่นคำ�ร้องขอให้น�ยทะเบียน
อำ�เภอแม่สอดพิจ�รณ�ออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงห�คม ๒๕๕๒ เพื่อนำ�ไปประกอบก�ร
พิจ�รณ�ยื่นคำ�ร้องขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนร�ษฎร ต�มบทบัญญัติแห่งม�ตร� ๒๓ พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งน�ยทะเบียนฯ พิจ�รณ�แล้ว มีคว�มเห็นว่� “พย�นหลักฐ�นของข้�พเจ้�ยังไม่มีหลักฐ�น
แสดงว่�เป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยที่มีน้ำ�หนักเพียงพอที่จะอนุญ�ตออกหนังสือรับรองก�รเกิด” และได้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ข้�พเจ้�ทร�บต�มที่อ้�งถึง ๑ โดยข้�พเจ้�ได้รับทร�บคำ�สั่งท�งปกครองดังกล่�ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๔ 
ซึ่งจะครบกำ�หนดก�รอุทธรณ์คำ�สั่งภ�ยใน ๓๐ วัน คือ วันที่ ๒๖ ธันว�คม ๒๕๕๔ นั้น
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 ข้�พเจ้�ในฐ�นะคู่กรณี ขออ้�งกระบวนก�รอุทธรณ์คำ�ส่ังท�งปกครองต�มพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�ง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ม�ตร� ๔๔ วรรคสอง ที่บัญญัติไว้ว่�
 “คำ�อุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหม�ยที่อ้�งอิงประกอบด้วยด้วย” 
ประกอบม�ตร� ๕๔ ว่�ด้วยก�รขอให้พิจ�รณ�ใหม่ บัญญัติไว้ว่� 
 “เมื่อคู่กรณีมีคำ�ขอ เจ้�หน้�ที่อ�จเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำ�สั่งท�งปกครองที่พ้นกำ�หนดอุทธรณ์ต�มส่วนที่ ๕ 
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีพย�นหลักฐ�นใหม่ อันอ�จทำ�ให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในส�ระสำ�คัญ
 (๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้�ม�ในกระบวนก�รพิจ�รณ�ท�งปกครอง หรือได้เข้�ม�ในกระบวนพิจ�รณ�ครั้งก่อน
แล้ว แต่ถูกตัดโอก�สโดยไม่เป็นธรรมในก�รมีส่วนร่วมในกระบวนพิจ�รณ�ท�งปกครอง
 (๓) เจ้�หน้�ที่ไม่มีอำ�น�จที่จะทำ�คำ�สั่งท�งปกครองในเรื่องนั้น
 (๔) ถ้�คำ�สั่งท�งปกครองได้ออกโดยอ�ศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหม�ยใดและต่อม�
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหม�ยนั้นเปลี่ยนแปลงไปในส�ระสำ�คัญในท�งที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
 ก�รยื่นคำ�ขอต�มวรรคหน่ึง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทำ�ได้เฉพ�ะเม่ือคู่กรณีไม่อ�จทร�บถึงเหตุน้ันในก�ร
พิจ�รณ�ครั้งที่แล้วม�ก่อนโดยไม่ใช่คว�มผิดของผู้นั้น
 ก�รยื่นคำ�ขอให้พิจ�รณ�ใหม่ต้องกระทำ�ภ�ยในเก้�สิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอ�จขอให้พิจ�รณ�ใหม่ได้”
และต�มม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประก�ศสำ�นักทะเบียน
กล�ง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก�รในก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิดต�มม�ตร� ๒๐/๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงห�คม 
๒๕๕๑ กล่�วโดยสรุป คือ กำ�หนดให้
 “น�ยทะเบียนอำ�เภอสอบสวนบิด� ม�รด�ผู้ให้กำ�เนิดหรือผู้ปกครองที่อุปก�ระเลี้ยงดูของผู้ขอหนังสือรับรองก�ร
เกิด (ถ้�มี) และพย�นบุคคลผู้น่�เชื่อถือ เพื่อให้ก�รรับรองเรื่องสถ�นที่เกิด และประวัติคว�มเป็นม�ของบิด�และม�รด�ผู้
ให้กำ�เนิดของผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิด” 
อีกทั้งประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�งฯ ดังกล่�วยังกำ�หนดไว้อีกว่�
 “๒. เม่ือน�ยทะเบียนได้รับคำ�ขอหนังสือรับรองก�รเกิด พร้อมด้วยหลักฐ�นจ�กผู้ยื่นคำ�ขอแล้วให้น�ยทะเบียน
ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอไว้เป็นหลักฐ�น ...เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นแสดงก�รรับเรื่องจ�กผู้ยื่นคำ�ขอ...”
 “๓. เม่ือน�ยทะเบยีนอำ�เภอ...ตรวจสอบคว�มถกูต้องของพย�นเอกส�รและคว�มครบถว้นสมบรูณ์ของประเดน็ก�ร
สอบสวนพย�นบุคคลแล้ว ให้พิจ�รณ�ให้แล้วเสร็จภ�ยในสิบห้�วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจ�กน�ยทะเบียนต�ม ๒.๖”

 จ�กหลกัเกณฑข์�้งต้น หลงัจ�กก�รยืน่คำ�รอ้งแลว้ ข�้พเจ�้กไ็ม่ไดร้บัใบรบัคำ�ขอจ�กสำ�นักทะเบยีนฯ ซึง่ถอืว�่ สำ�นัก
ทะเบียนฯ มิได้ปฏิบัติต�มกระบวนก�รที่กำ�หนดไว้ แต่เพื่อให้น�ยทะเบียนฯ ได้ข้อมูลของข้�พเจ้�อย่�งครบถ้วน ข้�พเจ้�
ได้นำ�พย�นบุคคลผู้น่�เชื่อถือ โดยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 ๑. ผู้ที่บรรลุนิติภ�วะแล้ว
 ๒. มีชื่อและร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น
 ๓. มีฐ�นะมั่นคง เป็นที่เค�รพนับถือของประช�ชนในท้องถิ่น
 ๔. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
 ๕. รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวของข้�พเจ้�เป็นอย่�งดี
 ๖. เป็นผู้รู้เห็นก�รเกิด หรือส�ม�รถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นะก�รเกิดของข้�พเจ้�
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 ซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่กล่�วม�แล้ว เป็นผู้รู้เห็นก�รเกิดที่ส�ม�รถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นะก�รเกิดของข้�พเจ้� 
จำ�นวน ๔ คน ม�ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอสอบสวนแล้ว

 ในก�รพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ ท้ังพย�นบุคคลและพย�นเอกส�รท่ีข้�พเจ้�นำ�สืบต่อน�ยทะเบียนอำ�เภอ
แม่สอด ภ�ยในกำ�หนด ๙๐ วันนับจ�กวันที่ ๒๖ สิงห�คม ๒๕๕๒ และข้�พเจ้�ก็ค�ดหวังว่� ก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะ
เบียนฯ จะเสร็จส้ินภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด(๑๐๕ วันนับจ�กวันท่ีรับคำ�ร้อง) ต�มประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�งฯ                         
แต่ก�รณ์มิได้เป็นเช่นนั้น จนกระทั่งเวล�ผ่�นไปเกินกว่� ๒ ปี เมื่อข้�พเจ้�เห็นว่� ระยะเวล�น�นเกินสมควร จึงได้มีหนังสือ
สอบถ�มคว�มคืบหน้� หรือผลของก�รพิจ�รณ�คำ�ขอเมื่อวันที่ ๒๖ ตุล�คม ๒๕๕๔ 
 ต่อม�น�ยทะเบียนอำ�เภอแม่สอดมีคำ�สั่งไม่อนุญ�ตให้ออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ให้แก่ข้�พเจ้�และ
แจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในก�รอุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครอง นั้น ข้�พเจ้�พิจ�รณ�แล้ว ไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่ง 
ท�งปกครอง ดังกล่�ว และขออุทธรณ์คำ�ส่ังท�งปกครองของน�ยทะเบียนอำ�เภอแม่สอด โดยขอให้มีก�รพิจ�รณ� 
พย�นหลักฐ�นใหม่ ดังนี้
 ๑. ก�รใช้อำ�น�จและก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎหม�ยทั้งมวล ยังบกพร่องในส�ระสำ�คัญ คือ 
  (๑.๑) ระยะเวล�ก�รใช้อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�เกินกว่�เวล�ท่ีกำ�หนดต�มประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�งฯ 
เป็นเวล�เกินกว่� ๒ ปี ซึ่งไม่เป็นไปต�มที่มีบทบัญญัติแนวท�งปฏิบัติเป็นก�รทั่วไปแล้ว อำ�น�จที่พิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�ง
ปกครองกรณีของข้�พเจ้� น่�จะพ้นอำ�น�จของน�ยทะเบียนแล้ว เพร�ะใช้อำ�น�จพิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังเกินกว่�ระยะเวล�ท่ี
กำ�หนดไว้ เท่�กับก�รใช้อำ�น�จครั้งนี้เป็นโมฆะ
  (๑.๒) ก�ร“ไม่ระบุเหตุผลท่ีอย่�งน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ข้อกฎหม�ยท่ีอ้�งอิงข้อพิจ�รณ�และข้อ
สนับสนุนในก�รใช้ดุลพินิจของน�ยทะเบียนฯ ท่ีจะต้องแจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บ” เพื่อเป็นประโยชน์ในก�รอุทธรณ์คำ�ส่ัง
ท�งปกครองของข้�พเจ้� เพร�ะไม่อ�จทร�บได้ว่� น�ยทะเบียนฯ ได้ใช้ดุลพินิจจ�กข้อเท็จจริงใด มีข้อกฎหม�ยที่ใช้อ้�งอิง                    
รวมถึงข้อพิจ�รณ�และข้อสนับสนุนในก�รตัดสินใจออกคำ�สั่งท�งปกครองอย่�งใดบ้�ง เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
หรอืไม ่ถอืเปน็ก�รละเวน้ก�รปฏบิตัหิน�้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติ�มกฎหม�ยหลกัและกฎหม�ยลำ�ดบัรองอย�่งชดัเจน โดยพจิ�รณ�
ได้จ�กเน้ือคว�มของหนังสือแจ้งผลต�มท่ีอ้�งถึงน้ัน มิได้มีข้อคว�มใดระบุอย่�งชัดเจนถึง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหม�ยท่ีอ้�งอิง                        
ข้อพิจ�รณ�และข้อสนับสนุน มีเพียงก�รนำ�ถ้อยคำ�ท่ีกล่�วถึงหลักเกณฑ์และกระบวนก�รต่�งๆ ท่ีเป็นท่ีทร�บโดยท่ัวไป 
จ�กกฎหม�ย ประก�ศและหนังสือสั่งก�รของสำ�นักทะเบียนกล�ง ไม่จำ�เป็นต้องนำ�ม�อ้�ง เพร�ะไม่มีส�ระสำ�คัญอันเป็น
เหตุผลในก�รพิจ�รณ�
   (๑.๓) ข้�พเจ้�ไม่ทร�บและไม่มีส่วนร่วมในกระบวนก�รพิจ�รณ�ท�งปกครอง ว่� ได้ใช้วิธีก�รใด มีบุคล�กร
ของสำ�นักทะเบียนฯ พิจ�รณ�เพียงเฉพ�ะบุคคลเดียว หรือพิจ�รณ�ในรูปของคณะกรรมก�ร โดยเฉพ�ะก�รไปตรวจสอบ
สถ�นที่ต�มที่ข้�พเจ้�อ้�ง หรือไม่ เนื่องจ�กระยะเวล�ผ่�นไปเป็นเวล�น�นพอสมควร สภ�พภูมิทัศน์ของสถ�นที่เกิดของ
ข�้พเจ�้ยอ่มมีก�รเปลีย่นแปลงไป แต่ดว้ยคว�มจรงิท่ีเกดิขึน้บดิ� ม�รด�ของข�้พเจ�้ส�ม�รถยนืยนัได ้เพร�ะในก�รรวบรวม
พย�นหลักฐ�นประกอบก�รพิจ�รณ�ต�มกระบวนก�รพิจ�รณ�ท�งปกครอง แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�ง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหม�ยกล�งใช้เป็นหลักในก�รพิจ�รณ�ท�งปกครองที่เกี่ยวข้อง บัญญัติไว้ว่�
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 “ม�ตร� ๒๘ ในก�รพิจ�รณ�ท�งปกครอง เจ้�หน้�ที่อ�จตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ต�มคว�มเหม�ะสมในเรื่องนั้น ๆ  
โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำ�ขอหรือพย�นหลักฐ�นของคู่กรณี
 ม�ตร� ๒๙ เจ้�หน้�ที่ต้องพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นที่ตนเห็นว่�จำ�เป็นแก่ก�รพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในก�รนี้ ให้รวมถึง
ก�รดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
 (๑) แสวงห�พย�นหลักฐ�นทุกอย่�งที่เกี่ยวข้อง
 (๒) รับฟังพย�นหลักฐ�น คำ�ชี้แจง หรือคว�มเห็นของคู่กรณีหรือของพย�นบุคคลหรือพย�นผู้เชี่ยวช�ญที่คู่กรณี
กล่�วอ้�ง เว้นแต่เจ้�หน้�ที่เห็นว่�เป็นก�รกล่�วอ้�งที่ไม่จำ�เป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวล�
 (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือคว�มเห็นจ�กคู่กรณี พย�นบุคคล หรือพย�นผู้เชี่ยวช�ญ
 (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกส�รส่งเอกส�รที่เกี่ยวข้อง
 (๕) ออกไปตรวจสถ�นที่
 คู่กรณีต้องให้คว�มร่วมมือกับเจ้�หน้�ท่ีในก�รพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้�ท่ีแจ้งพย�นหลักฐ�นท่ีตนทร�บแก่เจ้�
หน้�ท่ีพย�นหรอืพย�นผูเ้ชีย่วช�ญท่ีเจ�้หน้�ท่ีเรยีกม�ใหถ้อ้ยคำ�หรอืทำ�คว�มเหน็มีสิทธไิดร้บัค่�ปว่ยก�รต�มหลกัเกณฑแ์ละ 
วิธีก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง”

 ๒. เม่ือเป็นดังท่ีข้�พเจ้�อ้�งต�มข้อ ๑. ก�รอ้�งพย�นหลักฐ�นของข้�พเจ้�ท่ีน�ยทะเบียนอำ�เภอแม่สอด ระบุว่� 
“ยังไม่มีหลักฐ�นแสดงว่� เป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยที่มีนำ้�หนักเพียงพอ” นั้น ข้�พเจ้�ไม่ทร�บว่� หลักฐ�นที่เคยนำ�
เสนอให้พิจ�รณ�นัน้ มขีอ้บกพร่องใดที่น�ยทะเบียนอ�้งว่� “นำ�้หนักไม่เพยีงพอ” โดยขอยืนยันทีจ่ะให้มกี�รตรวจสอบจ�ก
สำ�นวนก�รสอบสวนพย�นบุคคลที่ได้เคยสอบสวนไว้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบว่� “น�ยทะเบียนได้สอบสวนป�กคำ�
พย�นบุคคลทุกคนถึงสถ�นท่ีเกิดของข้�พเจ้�ไว้หรือไม่” เพร�ะถ้�ได้มีก�รสอบสวนป�กคำ�และมีก�รให้ถ้อยคำ�ไว้ชัดเจนว่� 
“พย�นบุคคลดังกล่�วได้รู้เห็นก�รเกิดและสถ�นท่ีเกิดของข้�พเจ้�แล้ว ย่อมแสดงถึงก�รรู้เห็นถึงสถ�นท่ีเกิดของข้�พเจ้�” 
ต�มเจตน�รมณ์ของก�รตร�กฎหม�ยฉบับนี้ ซึ่งก�รไม่เชื่อถ้อยคำ�ของพย�นบุคคลของข้�พเจ้�นี้ น�ยทะเบียนฯ จะต้องห�
เหตุผลหรอืพย�นหลกัฐ�นใดๆ ม�หกัล�้ง ลดคว�มน่�เชือ่ถอื หรอืลบล�้งขอ้อ�้งจ�กพย�นบคุคลของข�้พเจ�้ มิใชอ่�้งเพยีง
ลอยๆ ว่� พย�นหลักฐ�นไม่มีน้ำ�หนัก ซึ่งถือว่� เป็นก�รใช้วิธีพิจ�รณ�ที่ขัดกับหลักก�รที่วิญญูชนพึงกระทำ� ส่วนพย�น
บคุคลท่ีใหถ้อ้ยคำ�ต่อน�ยทะเบยีนฯ น้ัน ยอ่มท่ีจะต้องรบัผดิต่อถอ้ยคำ�ท่ีใหไ้วทุ้กประก�ร อกีท้ังยงัมีประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 
ม�ตร� ๑๓๗ ที่เป็นบทบัญญัติที่มีโทษท�งอ�ญ� ซึ่งพย�นของข้�พเจ้�ตระหนักอย่�งยิ่ง ที่จะไม่กระทำ�ผิดกฎหม�ยในก�ร
ให้ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จต่อน�ยทะเบียนฯ

 ๓. ด้วยเหตุที่แต่เดิมพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ได้มีกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ยกเว้น
มิใหบ้คุคลท่ีเปน็ผูอ้�ศยัอยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหม�ยหรอือยูใ่นลกัษณะชัว่คร�ว ไม่ต้องปฏิบติัต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร เป็นเหตุให้บิด� ม�รด�ของข้�พเจ้�ไม่ต้องแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนฯ ข้�พเจ้�จึงไม่มีพย�น
เอกส�รท่ีแสดงก�รเกิดแต่อย่�งใด และเพื่อเพิ่มน้ำ�หนักของพย�นหลักฐ�นท่ีจะระบุถึงสถ�นท่ีเกิด เพื่อให้น�ยทะเบียนฯ 
ทบทวนอีกครั้ง ดังนี้
 ๑. ข้�พเจ้�ชื่อ น�ยวิชัย ..... เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๐-๖๓๐๖-๘๙๐XX-XX-๓
 ๒. เกิดเมื่อวันที่ XX เมษ�ยน ๒๕๓๐ ขณะนี้ (พ.ศ.๒๕๕๔) อ�ยุ ๒๔ ปี
 ๓. สถ�นที่เกิดของข้�พเจ้� ต�มคำ�บอกเล่�ของบิด� ม�รด�ของข้�พเจ้�คือ เกิดที่กระต๊อบไม่มีเลขที่บริเวณทุ่งน�
ของหมูบ่้�นถุงทอง ระหว่�งที่บิด� ม�รด�ของข้�พเจ้�ประกอบอ�ชีพรับจ้�งทั่วไป ปัจจุบันเป็นชุมชนวัดหลวง ตำ�บลแม่สอด 
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อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก ประเทศไทย โดยมีน�งน�นี (ไม่มีน�มสกุล) ช�วพม่�เป็นผู้ทำ�คลอด (ผู้ทำ�คลอดเสียชีวิตแล้ว 
เพร�ะขณะท่ีทำ�คลอดให้ม�รด�ข้�พเจ้� ก็อ�ยุม�กแล้ว) และพย�นคนอื่นท่ีรู้เห็นก�รเกิดส�ม�รถติดต�มตัวม�เป็นพย�น
ได้ รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่อ�ศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งเห็นม�รด�ของข้�พเจ้�ตั้งครรภ์และเห็นว่� บิด� ม�รด�ของข้�พเจ้�เลี้ยงดูม�
ตั้งแต่วัยท�รกจนเติบโตเป็นเด็ก และก้�วสู่วัยรุ่นถึงปัจจุบัน

 ๔. บพุก�รผีูใ้หก้ำ�เนิดของข�้พเจ�้ คือ บดิาชือ่ น�ยหม่อง… เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๖-๖๓๙๘-๕๐๑XX-XX-๒ 
เกิดที่ประเทศพม่� เข้�ม�อยู่ในประเทศไทย เมื่อพ.ศ.๒๕๒๙ ม�รด�ชื่อ น�งทวย… เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๖-๖๓๙๘-
๕๖๐XX-XX-๕ เกิดท่ีประเทศพม่� เข้�ม�อยู่ในประเทศไทย เม่ือพ.ศ.๒๕๒๙ เน่ืองจ�กบิด�และม�รด�ของข้�พเจ้� 
ได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติไว้คนละกลุ่ม โดยข้�พเจ้�มิได้รับก�รสำ�รวจไม่ว่�จะเป็นในทะเบียนประวัติของบิด� 
หรือม�รด� แต่ต่อม�ข้�พเจ้�ได้รับก�รออกบัตรฯ ภ�ยหลังต�มยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคล 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุน�ยน ๒๕๕๒ ดังเลขประจำ�ตัวประช�ชนที่กล่�วแล้ว

 ๕. ข้�พเจ้�มีพี่น้องร่วมบิด� ม�รด�เดียวกันจำ�นวน ๓ คน ข้�พเจ้�เป็นบุตรคนที่ ๓ โดยมีร�ยชื่อของพี่ น้อง
เรียงต�มลำ�ดับ ดังนี้
  - น�งส�ว…  เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๖-๖๓๙๘-๕๖๐XX-XX-๓
  - น�ย.. เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๐๐-๖๓๙๘-๑๐XXXX-๘
  - น�ยวิชัย ..... เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๐-๖๓๐๖-๘๙๐XX-XX-๓

 ๖. เพื่อยืนยันถึงก�รท่ีข้�พเจ้�เกิดและเติบโตอยู่ในชุมชนวัดหลวง ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 
ประเทศไทย ตลอดม� โดยได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ต่�งๆ ในอำ�เภอแม่สอด ได้แก่
  - ชั้นประถมศึกษ� ๑-๖ ที่ โรงเรียนเทศบ�ลวัดชุมพลคีรี (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓)
  - ชั้นมัธยมศึกษ� ๑-๓ที่ โรงเรียนเทศบ�ลวัดชุมพลคีรี (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖)
  - ชั้นประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นต้น ที่วิทย�ลัยก�รอ�ชีพแม่สอด (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙)
  - ชั้นประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง ที่วิทย�ลัยก�รอ�ชีพแม่สอด (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒)

 ๗. ข้�พเจ้�ขออ้�งพย�นบุคคลที่รู้เห็นก�รเกิดของข้�พเจ้� จำ�นวน ๘ คน เพื่อให้น�ยทะเบียนฯ ได้สอบป�กคำ�
เพิ่มเติม ในอันที่จะได้คว�มจริงถึงสถ�นที่เกิดของข้�พเจ้� ดังนี้
  ๗.๑ คุณลุงประเสริฐ… เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๖๓๙๘-๐๐XXX-XX-๑ อ�ยุ ๕X ปี ประธ�นชุมชน 
เกี่ยวพันเป็นเพื่อนบ้�นกับข้�พเจ้� อยู่บ้�นเลขที่ XX ถนนประส�ทวิถี ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก โทร. 
๐๘-๑๗๒๗-XXXX
   ๗.๒ คุณครูปกรณ์ … เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๖๓๙๘-๐๐XXX-XX-๑ อ�ยุ ๕X ปี อ�ชีพ ข้�ร�ชก�ร
ครู ตำ�แหน่ง ครูชำ�น�ญก�ร เกี่ยวพันเป็นผู้ปกครองของข้�พเจ้� อยู่บ้�นเลขที่ X/XX ถนนร�ชก�รร�ษฎรดำ�ริ๑ ตำ�บล
แม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก โทร. ๐๘-๙๔๖๑-XXXX
   ๗.๓ คุณต�ยงยุทธ.... เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๖๓๙๘-๐๐XXX-XX-๗ อ�ยุ ๖X ปี ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ 
เกี่ยวพันเป็นเพื่อนบ้�นกับข้�พเจ้� อยู่บ้�นเลขที่ X/XX ถนนร�ชก�รร�ษฎรดำ�ริ๑ ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัด
ต�ก โทร. ๐๘-๔๖๒๓-XXXX
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   ๗.๔ คุณต�เส�ร์ …. เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๖๓๙๘-๐๐XXX-XX-๕ อ�ยุ ๗X ปี อ�ชีพให้เช่�
อสงัห�รมิทรัพย ์เกีย่วพนัเปน็เพือ่นบ�้นกบัข้�พเจ�้ อยู่บ�้นเลขที ่XXX/X ศรพี�นชิ ตำ�บลแมส่อด อำ�เภอแมส่อด จงัหวดั
ต�ก โทร. ๐๘-๓๓๒๑-XXXX
   ๗.๕ คุณปู่ด้วง …. เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๖๓๙๘-๐๐XXX-XX-๕ อ�ยุ ๗X ปี อ�ชีพค้�ข�ย เกี่ยว
พันเป็นเพื่อนบ้�นกับข้�พเจ้� อยู่บ้�นเลขที่ X/XX ถนนร�ชก�รร�ษฎรดำ�ริ๑ ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 
โทร. ๐๘-๑๗๒๗-XXXX
   ๗.๖ คุณพี่สมสิริ …. เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๕๒๐๓-๐๐XXX-XX-๖ อ�ยุ ๔X ปี อ�ชีพค้�ข�ย 
เกี่ยวพันเป็นเพื่อนบ้�นกับข้�พเจ้� อยู่บ้�นเลขที่XXX/XXถนนศรีพ�นิช ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก โทร. 
๐๘-๔๘๑๘-XXXX
   ๗.๗ คุณพี่ปฐมพร …. เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๖๓๙๘-๐๐XXX-XX-๒ อ�ยุ ๔X ปี อ�ชีพค้�ข�ย 
เกี่ยวพันเป็นเพื่อนบ้�นกับข้�พเจ้� อยู่บ้�นเลขที่ X/XX ถนนร�ชก�รร�ษฎรดำ�ริ๑ ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัด
ต�ก โทร. ๐-๕๕๕๔-XXXX
   ๗.๘ คุณป้�จิตร�รัตน์ …. เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๓-๖๓๙๘-๐๐XXX-XX-๘ อ�ยุ ๖X ปี อ�ชีพแม่บ้�น 
เคยเป็นเพื่อนบ้�นกับข้�พเจ้� อยู่บ้�นเลขที่ XX/Xถนนแม่สอด-แม่ต�ว ตำ�บลแม่ปะ อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก

 ด้วยเหตุผลและข้ออ้�งที่นำ�เสนอม�ทั้งมวลนี้ ข้�พเจ้�มั่นใจว่� พย�นบุคคลที่นำ�ม�เสนอ ครั้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ก�รเป็นพย�นท่ีน่�เชื่อถือ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นท่ีเกิดของข้�พเจ้�อย่�งเพียงพอต่อก�รพิจ�รณ�ใหม่ของน�ยทะเบียนฯ
ได้เป็นอย่�งดี และยังมีที่ข้�ร�ชก�รครูที่ประสงค์จะเป็นพย�นเพิ่มอีกด้วย

 จงึเรยีนม�เพือ่โปรดพจิ�รณ�ส่ังก�รใหน้�ยทะเบยีนอำ�เภอแม่สอดพจิ�รณ�ทบทวนพย�นหลกัฐ�นต่�งๆ ใหม่ ต�ม
ที่กฎหม�ยบัญญัติไว้โดยมิชักช้�อีกครั้ง ผลประก�รใด กรุณ�แจ้งให้ทร�บด้วย ห�กต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติม ส�ม�รถติดต่อ
ข้�พเจ้�และพย�นบุคคลทั้ง ๘ คนพร้อมด้วยบิด� ม�รด�ของข้�พเจ้�ได้ต�มบ้�นเลขที่และหม�ยเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้แล้ว

ขอแสดงคว�มนับถือ

(น�ยวิชัย .....)
คู่กรณี/ผู้อุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครอง/

ผู้ขอให้พิจ�รณ�ใหม่
โทร. ๐๘-๙๙๙๖-XXXX
 เมื่อจัดทำ�ร่�งเสร็จ ก็ติดต่อกับวิชัย... ว่�จะทำ�อย่�งไร ถึงจะให้วิชัย...ได้รับร่�งฉบับแรกไปศึกษ�ก่อน วิธีก�รที่ใช้
ตดิตอ่กบัวชิยั นอกจ�กท�งโทรศพัทแ์ละท�งแฟกซแ์ลว้ อกีชอ่งท�งกคื็อ ใหว้ชิยั...ไปทีร่้�นอนิเตอรเ์นต็ในตล�ดแมส่อด แลว้
ขอท่ีอยู ่(e-mail address) ของเจ�้ของร�้นอนิเตอรเ์น็ต แลว้ส่งฝ�กใหเ้จ�้ของร�้นผ�่นไปใหว้ชิยั…ไดอ้�่นและบนัทึกขอ้มูล
ไปเป็นหลักฐ�น เผื่อจะมีก�รแก้ไขข้อคว�ม ผมมีจดหม�ยถึงวิชัย...ในครั้งนั้น ดังนี้
๒๐/๑๒/๒๕๕๔ ถึงผู้รับเมล์และน้องวิชัย 
 พี่จัดทำ�คำ�อุทธรณ์เสร็จแล้ว ส่งม� ๒ ฉบับ คือ ถึงน�ยอำ�เภอแม่สอดและผู้ว่� จ.ต�ก เป็นfile ๒ แบบ คือ word 
& Acrobat ซึ่งส�ม�รถเลือกพิมพ์ได้แบบใดแบบหนึ่ง โดยพิมพ์ออกม�แบบละ ๒ ชุด สำ�หรับน�ยอำ�เภอแม่สอดให้นำ�ไป
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ส่งด้วยตนเองพร้อมสำ�เน�บัตรต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย แล้วให้ จนท.เซ็นชื่อรับพร้อมลงวันที่วันนี้/เวล�ไว้ในฉบับสำ�เน� ส่วน 
ผวจ.ต�ก ให้นำ�จดหม�ยพร้อมสำ�เน�หนังสือแจ้งของ นอ.แม่สอด ส่งที่ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์โดยส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ แล้วรอใบเหลืองกลับม�ห�เร� เพียงเท่�นี้ เร�ก็ทำ�ก�รอุทธรณ์คำ�สั่งเป็นที่เรียบร้อย แล้วรอฟังข่�วดี แต่อ�จจะ
ต้องมีก�รสอบสวนพย�นของเร�เพิ่มเติม ขอให้ติดต่อพย�นของเร�ไว้ให้ดี เพร�ะทุกคน คือ จุดสำ�คัญ หวังว่� คงจะได้รับ
ข่�วดี ขอให้โชคดี พี่ม�... นะครับ 

 เมื่อวิชัย...ได้รับร่�งหนังสืออุทธรณ์ฯแล้ว วิชัย...แจ้งว่� ไม่ต้องก�รขอแก้ไข เพร�ะเห็นว่� ครบถ้วนดีแล้ว อีก ๒ 
– ๓ วัน คือ วันที่ ๒๓ ธันว�คม ๒๕๕๔ วิชัย...ก็นำ�หนังสือไปส่งให้เจ้�หน้�ที่ส�รบรรณของที่ว่�ก�รอำ�เภอแม่สอดรับ
ต้นฉบับหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองของวิชัย... พร้อมทั้งให้เจ้�หน้�ที่ลงน�มรับต้นฉบับในสำ�เน�ที่จัดทำ�ไว้อีก
ฉบับ ส่วนท่�นที่อ่�นจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมส่งถึงวิชัย...ในกรณีที่ต้องส่งไปให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดต�กด้วยนั้น เพร�ะ
ก�รส่งถึงผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดต�ก ในฐ�นะท่ีเป็นผู้พิจ�รณ�อุทธรณ์และผู้บังคับบัญช�ของน�ยทะเบียนอำ�เภอแม่สอดหรือ
น�ยอำ�เภอแม่สอด จะได้ทร�บเรื่อง และศ�ลปกครองสูงสุดว�งหลักไว้ว่� ถ้�ก�รอุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครองได้ส่งให้ผู้บังคับ
บัญช�แล้วก็เสมือนส่งให้ผู้ออกคำ�สั่งท�งปกครองด้วยเช่นกัน และส่วนใหญ่ใช้ข้อคว�มใกล้เคียงกัน จึงขออนุญ�ตไม่นำ�ม�
ให้ดูเป็นตัวอย่�งนะครับ

 เวล�ผ�่นไปสักประม�ณเดอืนเศษ ปล�ยเดอืนมกร�คม ๒๕๕๕ ตอนบ�่ยๆ เสียงโทรศพัท์หม�ยเลข ๐๘-๑๙๓๑-
๖๑๒๓ ดงัขึน้ดว้ยเสียงดนตรบีรรเลงแบบผอ่นคล�ยเพลงส�วสวยรวยเหมือนเดมิ พอหยบิม�ดเูปน็เบอรข์องวชิยั...ท่ีบนัทึก
เอ�ไว้
 “สวัสดี วิชัย...สบ�ยดีมั๊ยจ๊ะ” ผมรับโทรศัพท์และกล่�วทักท�ยก่อน
 “สวัสดีครับพี่ม�นะ ผมสบ�ยดี และขอแจ้งข่�วดีให้พี่ทร�บด้วยครับ”
 “ข่�วดีอะไรรึวิชัย...”
 “คุณปลัดที่อำ�เภอแม่สอด โทรศัพท์ม�แจ้งให้ผมทร�บเมื่อตะกี้นี้ ให้ผมไปรับหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)
ที่ไปขอไว้ ตอนนี้ออกให้แล้ว ของผมเป็นคนแรกของปีนี้เลยครับ ผมดีใจม�ก พรุ่งนี้ผมจะไปรับเอกส�รครับ”
 “ยินดีด้วยนะ วิชัย...ที่เร�ทำ�สำ�เร็จไปขั้นตอนนึงแล้ว ถ้�ได้หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) แล้วช่วยนำ�ไปให้
ร�้นอนิเตอรเ์น็ตท่ีเข�มีเครือ่งสแกนเนอร(์Scanner)ชว่ยสแกนหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑)แลว้ส่งใหพ้ีท่�ง e-mail 
ด้วยละกัน”
 “ครับพี่ ได้เลยครับ แล้วผมจะจัดก�รต�มที่พี่แนะนำ�ครับ ขอบพระคุณพี่เป็นอย่�งสูงที่ทำ�ให้ผมได้เอกส�รชิ้นนี้ 
แล้วถ้�ผมจะยื่นเรื่องขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ นี่จะได้มั๊ยครับพี่ แล้วกระบวนก�รจะเป็นอย่�งไร ผมต้อง
ทำ�อะไรต่ออีกบ้�งครับ” วิชัย... ขอข้อมูลด้วยคว�มสนใจ
 “ไดเ้ลย ต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยสัญช�ติ ม�ตร� ๒๓ ส่ิงท่ีเปน็หลกัฐ�นสำ�คัญกคื็อ เอกส�รท่ีแสดงว�่เกดิในประเทศไทย 
นี่แหละ แล้ววิชัยก็มีคุณสมบัติครบ เพร�ะเกิดภ�ยในวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ ซึ่งตอนนี้เท่�กับว่� วิชัย...เป็นผู้มี
สัญช�ติไทยแล้ว โดยมีสัญช�ติไทยม�ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ เหลือเพียงแต่จะยื่นคำ�ร้องให้น�ยอำ�เภอแม่สอด
พจิ�รณ�ตรวจสอบและรบัรองคุณสมบติัต�มกฎหม�ยและส่ังก�รอนุมัติใหน้�ยทะเบยีนอำ�เภอแม่สอดเพิม่ชือ่ ร�ยก�รบคุคล
เข�้ในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.๑๔) จ�กน้ันน�ยทะเบยีนกจ็ะส่งเรือ่งไปขอเลข ๑๓ หลกัจ�กสำ�นักทะเบยีนกล�ง(ซึง่ผมไม่เหน็ดว้ย 
เพร�ะจะเป็นก�รรวบอำ�น�จ ช้�และอ�จจะมีก�รถูกละเมิดสิทธิได้) เมื่อสำ�นักทะเบียนอำ�เภอแม่สอดได้รับเลข ๑๓ หลักที่
ได้รับม�ใหม่ คือ ๘-๖๓๐๖-๗๓XXX-XX-X แล้ว ก็จะยกเลิกหรือจำ�หน่�ยเลข ๑๓ หลัก ที่เป็นเลข ๐ ที่เคยมี แล้ว
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ใช้เลข ๑๓ หลักเป็นหลักฐ�นเพื่อใช้ทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนให้วิชัย...ต่อไป”
 “แล้วจะใช้เวล�น�นมั๊ยครับ จะน�นเหมือนกับก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิด ที่ใช้เวล�ตั้ง ๒ ปีกว่�อีกมั๊ยล่ะครับ”
 “เมื่อก่อนนี้ คงน่�จะน�น แต่หลังจ�กมีหนังสือจ�กสำ�นักทะเบียนกล�ง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๔ แจ้ง
เวียนไปยังทุกสำ�นักทะเบียนว่� ถ้�มีผู้ยื่นคำ�ร้องลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�น ต้องออกหนังสือหรือใบรับเรื่องไว้
เป็นหลักฐ�นแล้วสำ�นักทะเบียนต้องพิจ�รณ�ให้เสร็จภ�ยใน ๙๐ วัน แล้วเสนอไปให้น�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตแล้ว
แต่กรณี ให้พิจ�รณ�ให้เสร็จภ�ยใน ๑๕ วัน เท่�กับทั้งสองขั้นตอนใช้เวล�ทั้งหมด ๑๐๕ วัน”
 “ถ้�งั้นก็ค่อยอุ่นใจขึ้นม�หน่อย ถ้�ผมได้รับหนังสือรับรองก�รเกิดแล้ว ผมจะแสกนส่งให้พี่ทันที และกระบวนก�ร 
ขั้นตอนต่�งๆ พร้อมทั้งหนังสือท่ีบอกว่� สั่งก�รเมื่อวันที่ ๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๔ พี่ช่วยส่งให้ผมศึกษ�ท�งอีเมล์ด้วยนะ
ครับ ขอบพระคุณอย่�งสูงเลยครับ”
 “ได้เลย น้องเดี๋ยวพี่จัดให้ แบบเต็มเลย ขอให้น้องโชคดี สวัสดีนะจ๊ะ วิชัย...”
หลังจ�กนั้น ในตอนค่ำ�ผมก็ได้เห็นหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ของวิชัย หน้�ต�เป็นแบบนี้ล่ะครับ
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 แล้วอีกระยะนึง จนเกือบจะลืมไปแล้ว ช่วงบ่�ยเหมือนเดิมเสียงโทรศัพท์หม�ยเลข ๐๘-๑๙๓๑-๖๑๒๓ ดังขึ้นด้วย
เสียงดนตรีบรรเลงแบบผ่อนคล�ยเพลงส�วสวยรวยเหมือนเดิม พอหยิบม�ดูเป็นเบอร์ของวิชัย...ที่บันทึกเอ�ไว้
 “สวัสดี วิชัย...สบ�ยดีมั๊ยจ๊ะ” ผมรับโทรศัพท์และกล่�วทักท�ยก่อนเช่นเคย
 “สวัสดีครับพี่ม�นะ ผมสบ�ยดี และขอแจ้งข่�วดีให้พี่ทร�บด้วยครับ”
 “ข่�วดีอะไรรึวิชัย...”
 “คุณปลัดท่ีอำ�เภอแม่สอด โทรศัพท์ม�แจ้งให้ผมทร�บเม่ือตะกี้น้ี ให้ผมนำ�ทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๔)ไปดำ�เนินก�ร
เพิ่มชื่อเข้�ในทะเบียนบ้�น พร้อมทั้งทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน เพร�ะน�ยอำ�เภอแม่สอดอนุมัติและได้รับเลข ๑๓ หลัก
ม�จ�กสำ�นักทะเบียนกล�งแล้ว ผมดีใจม�ก พรุ่งนี้ผมจะไปดำ�เนินก�ร ผมได้บัตรประจำ�ตัวประช�ชนแล้ว ผมจะโทร.ม�ห�
พี่ม�นะอีกนะครับ”
 “ยินดีด้วย วิชัย... พี่ดีใจที่ได้ช่วยเหลือวิชัย...จนสำ�เร็จม�ถึงวันนี้ได้ เพร�ะคว�มพย�ย�มและคว�มใส่ใจของวิชัย...
ทั้งนั้น พี่เป็นเพียงพี่เลี้ยง แนะนำ�ให้วิชัย...ไปดำ�เนินก�รด้วยตัวเอง มันต้องอย่�งงี้ซิน้อง...พี่จะรอดูว่� วิชัย...ได้เลขประจำ�
ตัวประช�ชนใหม่ พร้อมบัตรประจำ�ตัวประช�ชน จะได้ไว้ใช้แสดงตนอย่�งเป็นฅนไทยสมบูรณ์แล้ว โชคดี”
 “ขอบพระคุณพี่ม�นะม�กเลยครับ สวัสดีครับพี่ม�นะ” น้ำ�เสียงสุดท้�ย ฟังแล้วมีคว�มอิ่มเอม ชื่นใจ มีคว�มสุข 
มีคว�มหวัง ฟังแล้วสบ�ยใจซะเหลือเกิน
 วันรุ่งขึ้น (๒๖ มิถุน�ยน ๒๕๕๕) ตอนบ่�ยวิชัย...ก็โทรศัพท์แจ้งให้ทร�บว่� ได้รบัก�รเพิ่มชื่อเข�้ในทะเบียนบ้�น
(ท.ร.๑๔) พร้อมทั้งทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนเรียบร้อยแล้ว เลขประจำ�ตัวประช�ชน คือ ๘-๖๓๐๖-๗๓๐๐๙-XX-X

 ผมไม่เคยรู้จักวิชัย...ม�ก่อน ได้แต่สนทน�กันท�งโทรศัพท์ ไม่เคยได้พบหน้�ต�กันเลย ได้แต่เห็นในรูปที่อยู่ใน
หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) และถึงวันนี้ ผมก็ยังไม่ได้เห็นบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของวิชัย...เลย เพร�ะไม่จำ�เป็น 
ส่ิงท่ีได้รับจ�กก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ท่ีขอคำ�ปรึกษ�ทุกร�ยก็คือ คำ�ขอบคุณ ไม่ได้ต้องก�รส่ิงใดม�กกว่�น้ีเลย ก�รได้
ช่วยในส่ิงท่ีพอจะช่วยได้ โดยเฉพ�ะในเรื่องก�รกำ�หนดสถ�นะและสิทธิของบุคคล ผมถือเป็นเรื่องสำ�คัญท่ีต้องร่วมมือกัน
อย่�งจริงจัง ห�กดำ�เนินก�รไปแล้วพบอุปสรรคใดๆ ต้องรีบแจ้งให้ทร�บ เพื่อห�ท�งแก้ไขร่วมกัน เพร�ะท�งออกมีหล�ย
ช่องท�ง ขึ้นอยู่ว่� เร�ไปพบกับอุปสรรคใด แล้วห�ท�งออก ห�เหตุผล เพื่อนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จได้อย่�งไร กรณีของวิชัย 
ผมช่วยแค่จัดทำ�คำ�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองให้วิชัย..ไป ๖ หน้�เท่�นั้นเอง อย่�งอื่นเป็นฝีมือวิชัย...ทั้งนั้นเลยครับ 
ต้อปรบมือให้กับคว�มพย�ย�มของวิชัย

 ผมรอดูว่� วิชัย...จะใช้องค์คว�มรู้ที่ผมแนะนำ�และวิชัย...เองก็มีประสบก�รณ์นั้น ไปเผยแพร่ หรือต่อยอดให้คว�ม
ช่วยเหลือฅนอื่นๆ อีกอย่�งไร หรือไม่ อย่�งน้อยวิชัย...ก็ยังมีพี่อีก ๒ ฅน ถ้�พี่ ๒ คนของวิชัย...เกิดในประเทศไทย พี่ ๒ 
ฅนของวิชัย ก็ส�ม�รถใช้แนวท�งนี้ เพื่อให้สำ�นักทะเบียนที่พี่ทั้ง ๒ ของวิชัย...มีชื่อในระบบฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร
ได้พิจ�รณ�ต�มอำ�น�จหน้�ที่ ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด ผมคิดว่� เรื่องนี้ไม่ย�กสำ�หรับวิชัย...ส่วนพ่อกับแม่ของวิชัย...คง
ตอ้งใช้หลักก�รทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเมื่อวันที ่๗ ธนัว�คม ๒๕๕๓ และหลกัเกณฑท์ีม่ตคิณะรฐัมนตรีเหน็ชอบเมือ่วันที ่
๒๔ เมษ�ยน ๒๕๕๕ โดยมีประก�ศของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันย�ยน ๒๕๕๕ เรื่อง ให้
สถ�นะคนต่�งด�้วเข�้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหม�ยแกบ่คุคลท่ีอพยพเข�้ม�ในร�ชอ�ณ�จกัรไทยและอ�ศยัอยูม่�น�นต�มม�ตร� 
๑๗ แห่งพระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ช�วบ้�นเข้�ใจกันในถ้อยคำ�ที่เรียกว่� “ขอสถ�นะต่�งด้�ว” หรือ 
“ขอต่�งด้�วมีถิ่นที่อยู่ถ�วร”  ซึ่งมีหนังสือสั่งก�รของปลัดกระทรวงมห�ดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๘.๔/ ว ๕๒๘๖ 
และ ว ๕๒๘๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๕ ถึงผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดทุกจังหวัด ให้รับคำ�ร้องของบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
ซึ่งเป็นไปต�มที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนดจำ�นวน ๑๘ ชนกลุ่มช�ติพันธุ์ และ ๓ กลุ่มบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันว�คม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นม� 
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 ท่�นได้เรียนรู้เรื่องน้ีแล้ว มีบทเรียนอะไรบ้�งม๊ัยครับ ห�กเป็นท่�นๆ จะมีส่ิงใดท่ีจะเป็นเหตุผลม�โต้แย้งคว�ม
เห็นของคุณปลัดฯ อย่�งไรบ้�ง จะยอมรับเรื่องนี้แล้วไม่อุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครองภ�ยในกำ�หนด ๑๕ วัน หรือจะกลับ
ม�ขอหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ใหม่ โดยมีพย�นบุคคล หรือพย�นหลักฐ�นอื่นม�ให้พิจ�รณ�อีกหรือไม่ แล้ว
ถ้�น�ยอำ�เภอยังยืนยันคำ�สั่งเช่นเดียวกับคำ�สั่งเดิมของคุณปลัดฯ ฝ่�ยทะเบียนฯ กระบวนก�รลำ�ดับต่อไปจะทำ�อย่�งไร มี
ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รอย�่งไร แลว้ถ�้เรือ่งถงึขัน้ไม่มีก�รพจิ�รณ�ในลำ�ดบัชัน้ของผูพ้จิ�รณ�อทุธรณ์จะต้องทำ�อย�่งไร 
มีเวล�กำ�หนดไว้อย่�งไร หรือไม่

 องค์คว�มรู้ที่ได้รับจ�กเรื่องนี้ คือ

 ๑. .............................................................................................................................................................................................

 ๒. .............................................................................................................................................................................................

 ๓. .........................................................................................................................................................................................

เรื่องเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย 

ทบทวนองค์คว�มรู้...เรียนรู้ม�แล้ว เข้�ใจม�กน้อยเพียงใด
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เจ้�หน้�ที่ไม่รับแจ้ง...ผลที่เกิดขึ้น (คงไม่ต้องบอก)
 เมื่อกล�งเดือนมิถุน�ยน ๒๕๕๕ สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอก�ส (สทอ.) สำ�นักง�นส่งเสริมสวัสดิภ�พ
และพิทักษ์เด็ก เย�วชน ผู้ด้อยโอก�ส และผู้สูงอ�ยุ (สท.) กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
จัดโครงก�ร และได้เชิญผมทำ�หน้�ที่วิทย�กรแลกเปลี่ยนคว�มรู้ระหว่�งหน่วยง�นที่รับผิดชอบ ภ�ยใต้ก�รประส�นง�นของ
สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ (พม.)จังหวัดตร�ดและจังหวัดร�ชบุรี โดยจุดแรกเริ่มท่ีเทศบ�ลตำ�บล
บ่อพลอย อำ�เภอบ่อไร่ จังหวัดตร�ด จุดที่สองที่ที่ว่�ก�รอำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดร�ชบุรี

 คว�มกล้�ห�ญของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ สองส�มฅน
 จ�กก�รท่ีมีบดิ� ม�รด�และเดก็ๆ จำ�นวนหน่ึงเข�้รว่มก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งสถ�นะและสิทธขิองบคุคล 
ในวันแรกช่วงเช้�ก็มีบุคคลเป้�หม�ยม�ต�มที่กำ�หนดไว้ พอตอนบ่�ยมีก�รบอกต่อๆ กันไปทำ�ให้เพิ่มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมเรียน
รู้เพิ่มขึ้น และในวันรุ่งขึ้น มีจำ�นวนเพิ่มเข้�ม�เกือบหนึ่งร้อยฅน และหลังจ�กก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว มีบุตรหล�นของ
ผู้เข้�ร่วมฯ ที่ได้รับทร�บภ�ยหลังโทรศัพท์ขอคำ�ปรึกษ�เพิ่มเติมโดยแจ้งว่� ทร�บจ�กก�รที่พ่อกับแม่ไปเรียนรู้แต่อธิบ�ยไม่
เข้�ใจม�กนัก จึงขอคำ�ปรึกษ� โดยเฉพ�ะกรณีก�รขออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ซึ่งก็ได้สื่อส�รกันเข้�ใจ รวม
ถึงได้ส่งข้อมูลต�มกฎหม�ย ประก�ศและหนังสือส่ังก�รของสำ�นักทะเบียนกล�งไปให้ศึกษ� จนผู้ขอคำ�ปรึกษ�ท่ีเป็นเด็ก 
ผู้หญิงสองส�มฅนได้เข้�ใจกระบวนก�ร

 เมื่อเข้�ใจในกระบวนก�รแล้ว น้องๆ ก็ไปติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งหนึ่ง) 
อันเป็นท้องที่ที่เกิดและมีชื่ออยู่ในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎ�คม ๒๕๕๕ แต่เมื่อไปถึงกลับถูก
ปฏิเสธ ไม่รับคำ�ร้อง อ้�งว่� ยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ และถ้�จะทำ�พ่อแม่ต้องมีสัญช�ติไทย และต้องบอกว่�จะนำ�ไปใช้ทำ�อะไร 
น้องผู้หญิงฅนแรกเมื่อได้รับคำ�ตอบ ก็โทรศัพท์ม�แจ้งให้ลุงม�นะทร�บ ลุงม�นะก็แนะนำ�ว่�ให้กลับไปพบเจ้�หน้�ที่อีกครั้ง 
แล้วจะอธิบ�ยให้เจ้�หน้�ที่เข้�ใจ อีกเพียงไม่กี่อึดใจน้องผู้หญิงฅนที่สองก็โทร.แจ้งให้ลุงม�นะทร�บ ลุงม�นะก็แนะนำ�ว่�ให้
กลับไปพบเจ้�หน้�ที่อีกครั้ง โดยขอให้เข้�ไปพร้อมๆ กันจะได้เป็นพย�นซึ่งกันและกัน 
  
 
 หลังจ�กน้องสองฅนเข้�ไปพบกับเจ้�หน้�ที่ฅนเดิม ก็ได้รับคำ�ตอบเดิม เมื่อได้ทร�บเช่นนั้น ลุงม�นะได้ให้น้องทั้ง
สองฅนๆใด ฅนหนึ่งเปิดเสียงจ�กลำ�โพงโทรศัพท์ เพื่อจะได้อธิบ�ยให้เจ้�หน้�ที่ฅนนั้นฟัง ถึงหลักก�รและบทกำ�หนดของ
กฎหม�ยและยังได้สำ�ทับว่� ถ้�ไม่รับคำ�ร้องผู้ยื่นคำ�ร้องจะไปแจ้งคว�มต่อพนักง�นสอบสวน  แต่หลังจ�กอธิบ�ยแล้ว ใน
ที่สุดก็ปฏิเสธ ไม่รับคำ�ร้องเช่นเดิม  จึงเป็นหน้�ที่ของผู้ยื่นคำ�ร้องที่เสียโอก�ส ทั้งๆ ที่กฎหม�ยมีผลใช้บังคับม�ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๑ จะไปแจ้งคว�มต่อพนักง�นสอบสวน เพื่อรักษ�สิทธิของตนเอง ปร�กฏดังใบรับแจ้งคว�มที่เห็น
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 เมื่อน้องสองฅนเข้�ไปพบกับเจ้�หน้�ที่ฅนเดิม ก็ได้รับคำ�ตอบเดิม เมื่อได้ทร�บเช่นนั้น ลุงม�นะได้ให้น้องทั้งสอง
ฅนๆใด ฅนหน่ึงเปดิเสียงจ�กลำ�โพงโทรศพัท์ เพือ่จะไดอ้ธบิ�ยใหเ้จ�้หน้�ท่ีฅนน้ันฟงั ถงึหลกัก�รและบทกำ�หนดของกฎหม�ย
และยงัไดส้ำ�ทับว�่ ถ�้ไม่รบัคำ�รอ้งผูย้ืน่คำ�รอ้งจะไปแจง้คว�มต่อพนักง�นสอบสวน แต่หลงัจ�กอธบิ�ยแลว้ ในท่ีสุดกป็ฏิเสธ 
ไม่รับคำ�ร้องเช่นเดิม จึงเป็นหน้�ที่ของผู้ยื่นคำ�ร้องที่เสียโอก�ส ทั้งๆ ที่กฎหม�ยมีผลใช้บังคับม�ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงห�คม 
๒๕๕๑ จะไปแจ้งคว�มต่อพนักง�นสอบสวน เพื่อรักษ�สิทธิของตนเอง ปร�กฏดังใบรับแจ้งคว�มที่เห็น
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 เรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นที่อื่นอีกหรือไม่
 เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งหนึ่ง) ที่เดียวไม่ เรื่องลักษณะนี้ยังคงมีเกิดขึ้น
ทั่วไป น่�จะหล�ยสำ�นักทะเบียน ตัวอย่�งเช่น สำ�นักทะเบียนอำ�เภอเมือง(แห่งหนึ่ง) ในวันที่ไม่ห่�งจ�กกรณีของน้องผู้หญิง
สองฅนม�กนัก มีน้องผู้หญิงอีกฅนหนึ่ง เคยมีชื่ออยู่ที่ในคว�มรับผิดชอบของสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นตำ�บล(แห่งหนึ่ง) แต่ไม่
ทร�บว�่ อยูใ่นข�่ยของก�รถกูจำ�หน่�ยชือ่ไปแลว้หรอืยงั ไดโ้ทรศพัท์ขอคำ�ปรกึษ�กบัลงุม�นะ ๆ  แนะนำ�ใหไ้ปตรวจสอบจ�ก
สำ�นักทะเบียนใกล้บ้�นที่อยู่ คือ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอเมือง(แห่งหนึ่ง) แต่เมื่อติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ เพื่อขอตรวจสอบ ขอคัด
สำ�เน�ท่ีเปน็หลกัฐ�น ซ่ึงจะเปน็ขอ้มูลในก�รขอกลบัคืนสถ�นะเดมิ เจ�้หน้�ท่ีแจง้ว�่ ใหด้ไูดอ้ย�่งเดยีว ไม่ใหคั้ดสำ�เน� แม้ว�่
ลุงม�นะจะอธิบ�ยจนเป็นที่เข้�ใจแล้ว และเจ้�หน้�ที่รับป�กว่�จะอนุญ�ตให้คัดสำ�เน� ทั้งยังได้ยินก�รอนุญ�ตด้วยว�จ�จ�ก
บุคคลที่น่�จะเป็นปลัดอำ�เภอ แต่ในที่สุดก็ถูกปฏิเสธ โดยอ้�งว่�ให้ไปขอที่สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งหนึ่ง) 
สุดท้�ยน้องผู้หญิงฅนนั้น ก็กลับบ้�นด้วยมือเปล่� ต้องถูกละเมิดสิทธิต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ม�ตร� ๑๔
(๑) ไปอีกร�ย เพร�ะเจ้�หน้�ที่ไม่ยอมรับคำ�ร้องใดๆ และไม่ยอมออกคำ�สั่งท�งปกครอง เพื่อที่จะได้ให้ผู้ยื่นคำ�ร้องนำ�ไป
เป็นหลักฐ�นในก�รอุทธรณ์ต่อผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ในฐ�นะน�ยทะเบียนจังหวัด นี่มันอะไรกัน เกิดอะไรขึ้นกับฅนทำ�ง�น
ทะเบียนร�ษฎร ไม่เข้�ใจจริงๆ 

 หลังจ�กนี้แล้ว จะต้องทำ�อะไรต่อไป
 จ�กกรณีของก�รแจ้งคว�มต่อพนักง�นสอบสวนไว้แล้ว ขั้นตอนต่อจ�กนี้ไป ขึ้นอยู่กับว่� ผู้ที่เสียสิทธิในก�รยื่น
คำ�ร้องจะดำ�เนินก�รอย่�งไรต่อไป ซึ่งในท�งส่วนตัวน้องผู้หญิงทั้งสองฅน ได้ส่งสำ�เน�ก�รแจ้งคว�มดังกล่�ว ส่งให้ลุงม�นะ 
และมอบหม�ยให้ลุงม�นะนำ�ไปใช้เพื่อเรียกร้องคว�มถูกต้องต่อไป

 ท่�นคิดว่� เมื่อเกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้กับท่�น หรือใครที่ท่�นรู้จัก ท่�นจะทำ�อย่�งไร
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 จ�กเรื่องเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชนว่�ด้วยก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิดหรือ (ท.ร.๒๐/๑) ที่ได้อยู่ในมือท่�นยังมี
ประเด็นที่เพิ่มเติมในกรณีของพัฒน�ก�รของก�รประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�งที่กำ�หนดให้มีหลักเกณฑ์ต่�ง ๆ ที่จะนำ�
ไปสู่ก�รพัฒน�ของบุคคลที่มีอำ�น�จหน้�ที่ก็คือน�ยทะเบียนไม่ว่�จะเป็นน�ยทะเบียนท้องที่ ณ แห่งที่ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำ�ร้องขอ
ออกหนังสือรับรองก�รเกิดหรือ ท.ร. ๒๐/๑ ที่จะนำ�สืบนำ�พย�นหลักฐ�นม�ให้น�ยทะเบียนพิจ�รณ�ว่�ตัวเองเป็นบุคคล
ที่เกิด ณ ดินแดนเขตประเทศไทย. ตรงไหนม�ตร� ๒๐ / ๑ ของพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎรพ.ศ. ๒๕๓๔           
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็จะให้ก�รรับรองและมีศักดิ์เทียบเท่�สูติบัตร

 ต�มหนังสือของสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑ /ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงห�คม ๒๕๕๑ ที่แจ้ง
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธิกี�รในก�รขอหนังสือรบัรองก�รเกดิต�มม�ตร� ๒๐/๑ แหง่พระร�ชบญัญัติก�รทะเบยีนร�ษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปยังน�ยทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดและน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร
โดยมีประก�ศของสำ�นักทะเบียนกล�ง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�รในก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิด ต�มม�ตร� 
๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำ�หนดไว้ให้ยื่นคำ�ขอได้ต�มหลักเกณฑ์ต่�งๆ เหล่�นี้ วันนี้ มีก�รเปลี่ยนแปลงหล�ยเรื่อง
โดยเฉพ�ะต้ังแต่อธิบดีกรมก�รปกครอง ในฐ�นผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร
ทีช่ือ่ “กฤษฎ� บญุร�ช” ซึง่ในขณะที่เรยีบเรียงเรือ่งนี้ ดำ�รงตำ�แหนง่ “ปลัดกระทรวงมห�ดไทย” และมีผู้อำ�นวยก�รสำ�นกั
บริห�รก�รทะเบียนชื่อ “วิเชียร ชิดชนกน�รถ” ในฐ�นะรองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งได้ร่วมกันห�ท�งแก้ไขปัญห�ที่เกิด
ขึ้นในก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ซึ่งเป็นปัญห�ในกรณีที่ออกจ�กสำ�นักทะเบียนแห่งหนึ่ง แต่อีกสำ�นัก
ทะเบียนแห่งหนึ่งไม่เชื่อ และไม่ส�ม�รถตรวจสอบได้ว่� หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ที่สำ�นักทะเบียนต้นท�งออก
ให้นั้นมีคว�มถูกต้องมีกระบวนก�รพิจ�รณ�ที่รอบคอบ มีพย�นหลักฐ�นที่ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในก�รนำ�ไปสู่
ก�รใช้สิทธิ์แสดงว่�บุคคลต่�งๆ เหล่�นั้นเกิดในประเทศไทย

 ส่ิงท่ีจะม�เป็นก�รส่ังใหม่ ต�มหนังสือท่ี มท ๐๓๐๙.๑ /ว ๒๗ ลงวันท่ี ๑๐ สิงห�คม ๒๕๕๘ ถึงน�ยทะเบียนจังหวัด 
ทุกจังหวัดและน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร โดยอ้�งถึงหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�งที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒๓ 
มีน�คม ๒๕๕๓ เรื่อง หนังสือรับรองก�รเกิดที่ออกต�มม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎรพ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ มีร�ยละเอียด ดังนี้

หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) 
มีศักดิ์เทียบเท่�กับสูติบัตร

เพร�ะเปน็เอกส�รท่ีน�ยทะเบยีนฯ ไดส้อบสวนและรวบรวมขอ้มูลจ�ก
พย�นหลักฐ�นต่�งๆ จนเช่ือได้ว่� บุคคลน้ันเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยจริง       
ผูท่ี้เปน็เจ�้ของ ท.ร.๒๐/๑ จะต้องเกบ็ต้นฉบบัไวใ้ชป้ระโยชน์ในลกัษณะ
เดียวกับสูติบัตรฉบับจริง ห�กหน่วยง�นใดต้องก�รใช้เป็นพย�นหลักฐ�น
ประกอบคำ�ร้อง ให้ใช้ฉบับสำ�เน�
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๒๗ 

 

 
 
 
 
 

ส ำนักทะเบียนกลำง 
ถนนล ำลูกกำ ปท ๑๒๑๕๐ 

๑๐  สิงหำคม ๒๕๕๘ 

เร่ือง   หนังสือรับรองกำรเกิดที่ออกตำมมำตรำ ๒๐/๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๑ 

เรียน  นำยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัดและนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักทะเบียนกลำง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๕๓ 

ส ำนักทะเบียนกลำงได้ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอหนังสือรับรองกำรเกิด
ที่ออกตำมมำตรำ ๒๐/๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๑ รวมทั้ง
แบบพิมพ์หนังสือรับรองกำรเกิด(ท.ร. ๒๐/๑) และได้แจ้งส ำนักทะเบียนอ ำเภอ และส ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติให้
เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแล้ว น้ัน 

ส ำนักทะเบียนกลำงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน และเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักทะเบียนอ ำเภอ และส ำนักทะเบียนท้องถิ่นในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองกำรเกิด(ท.ร. ๒๐/๑)เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง  จึงได้จัดท ำโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนในกำรออกหนังสือรับรองกำรเกิด (ท.ร.๒๐/๑)ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรบริกำรประชำชนของส ำนักทะเบียน  รวมทั้งจัดท ำคู่มือกำรใช้โปรแกรมเพื่อให้ส ำนักทะเบียน
ทุกแห่งออกหนังสือรับรองกำรเกิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทำงปฏิบัติที่ต้องซักซ้อมควำมเข้ำใจเพ่ิมเติม ได้แก่  

๑. กำรก ำหนดเลขที่ของหนังสือรับรองกำรเกิด ให้ใช้ “ล ำดับที่/ ปี พ.ศ.” เม่ือขึ้นปี พ.ศ.ใหม่ให ้เร่ิมล ำดับ
ที่ใหม่ตั้งแต่เลข ๑ เรียงต่อเน่ืองไป เช่น ๑/๒๕๕๘ หมำยถึง ฉบับที่ ๑ ของปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้น 

๒. เม่ือนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่นลงชื่อในหนังสือรับรองกำรเกิดแล้ว ให้นำยทะเบียน
Scan เอกสำรดังกล่ำวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บไว้ในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร 

๓. กำรออกหนังสือรับรองกำรเกิดแทนฉบับเดิมที่ช ำรุด สูญหำย หรือด้วยเหตุใดๆ ให้ใช้วิธีกำรออกใบแทน 
หรือคัดส ำเนำหนังสือรับรองกำรเกิดจำกเอกสำรที่ Scan ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร โดย
ให้ระบุข้อควำมว่ำ “รับรองว่ำเป็นรำยกำรจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร” แล้วลงชื่อนำยทะเบียนและวันเดือนปีที่คัด
เอกสำรดังกล่ำวก ำกับไว้ด้วย 

๔. หนังสือรับรองกำรเกิดเป็นเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร ก ำหนดให้นำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรออกเอกสำรดังกล่ำว ดังน้ัน กำรลงชื่อใน ท.ร.๒๐/๑ จึงต้องลงชื่อในต ำแหน่งนำยทะเบียนอ ำเภอ 
หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยทะเบียนอ ำเภอ รองปลัดเทศบำลปฏิบัติ
รำชกำรแทนนำยทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ช่วยนำยทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติรำชกำรแทนนำยทะเบียนท้องถิ่น แล้วแ ต่กรณี  
นอกจำกน้ี  กำรออกหนังสือรับรองกำรเกิด(ท.ร.๒๐/๑) รวมถึงเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรอ่ืนๆ เช่น สูติบัตร  มรณบัตร  
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน  เป็นต้น  ไม่ต้องประทับตรำประจ ำต ำแหน่งแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น 

/อย่ำงไรก็ตำม… 
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๒ 

อย่ำงไรก็ตำม  โปรแกรมกำรออกหนังสือรับรองกำรเกิดดังกล่ำวยังมีข้อจ ำกัดในบำงกรณี เช่น ผู้ขอหนังสือ
รับรองกำรเกิดมีอำยุต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดให้ต้องท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ซ่ึงจะไม่มีรำยกำรในฐำนข้อมูลบัตรฯ หรือ
ผู้ขอได้ท ำบัตรประจ ำตัวไว้เป็นเวลำนำนแล้ว หรือได้มีกำรศัลยกรรมใบหน้ำ  ซ่ึงจะท ำให้รูปถ่ำยในฐำนข้อมูลบัตรฯ ไม่ตรงกับ
ตัวจริง และจะท ำให้เกิดปัญหำในกำรใช้เอกสำรดังกล่ำว เป็นต้น  จึงจ ำเป็นจะต้องมีข้อยกเว้นส ำหรับกรณีดังกล่ำว  เพื่อให้
หนังสือรับรองกำรเกิดมีผลสมบูรณ์ และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง  โดยให้ผู้ยื่นค ำขอเตรียมรูปถ่ำยปัจจุบัน
มำใหน้ำยทะเบียนเพ่ือติดลงบนหนังสือรับรองกำรเกิดโดยให้ติดรูปถ่ำยคู่กับภำพจำกฐำนข้อมูลบัตร เพื่อให้ทรำบว่ำ บุคคล
ดังกล่ำวมีภำพใบหน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป  จำกน้ัน ให้นำยทะเบียนลงลำยมือชื่อก ำกับในรูปถ่ำยดังกล่ำวด้วย 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
(นำยดลเดช  พัฒนรัฐ) 

รองผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 
ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔ – ๖ 
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 ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งเวียนแจ้งโดยสรุปใจคว�มสำ�คัญว่� ให้ปรับเปลี่ยนเรื่องก�รบริก�รอำ�นวยคว�มสะดวก
แก่ประช�ชนใหม่และเพื่อให้กรรมปฏิบัติง�นของสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นในเรื่องก�รออกหนังสือ
รับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ซึ่งก�รแจ้งเวียนดังกล่�ว เป็นประโยชน์ต่อระบบก�รปฏิบัติก�รอย่�งยิ่ง เพร�ะถ้�สมมุติว่� 
น�ยทะเบียนออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ไว้ให้กับใครที่คำ�ขอโดยชอบด้วยกฎหม�ย หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียน
ต้นท�งที่ออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) จะทำ�ก�รนำ�ผลของ ท.ร.๒๐/๑ ซึ่งมีข้อคว�มที่ประกอบด้วยข้อมูลของ
ผู้ยื่นคำ�ขอ ประกอบด้วยพย�นหลักฐ�นได้แก่ พย�นบุคคล พย�นเอกส�รรวมถึงภ�พถ่�ยล�ยพิมพ์นิ้วมือ และล�ยมือชื่อ
พร้อมตำ�แหน่งของน�ยทะเบียนที่ออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) เป็นฉบับใดที่ลงน�ม ระบุตำ�แหน่งในก�รใช้
อำ�น�จที่ชอบด้วยกฎหม�ย และลงวันที่ ลงฉบับที่/พ.ศ.ไว้ จ�กนั้นสแกนเก็บเข้�ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำ�นักทะเบียน
กล�ง ผลของก�รสแกนหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) เก็บไว้จ�กทุกสำ�นักทะเบียนที่ออกให้กับบุคคลยื่นคำ�ขอก็จะ
ส�ม�รถทำ�ใหต้รวจสอบก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิ (ท.ร.๒๐/๑) ไดร้วมถงึ ถ�้ห�กว�่บคุคลท่ีเปน็เจ�้ของหนังสือรบัรอง
ก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ไปติดต่อร�ชก�ร ณ ท้องที่อื่นนอกจ�กท้องที่ๆ มีภูมิลำ�เน�ในก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.
๒๐/๑) เอกส�รห�ย หรือต้องก�รเอกส�รเพิ่มเติมก็ส�ม�รถยื่นคำ�ขอ/สำ�เน�หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) สำ�นัก
ทะเบียนใดก็ได้ทั่วประเทศ โดยเสียค่�ธรรมเนียมต�มที่ระเบียบกฎหม�ยบัญญัติไว้ ก็จะเป็นพย�นหลักฐ�นที่จะนำ�ไปส่งให้
กับคนที่ต้องก�รใช้เอกส�รมห�ชนเพื่อยืนยันสิทธิว่� เกิดในประเทศไทย นี่คือ ระบบที่พัฒน�ขึ้นม�

 สิ่งทีน่�ยดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมก�รปกครอง ในฐ�นะรองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งปฏิบัติร�ชก�รแทน
ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง ห่วงเรื่องนี้ ก็คือ เรื่องของก�รที่บุคคลเคยม�ถ่�ยรูปทำ�บัตรประจำ�ตัวบุคคลต่�ง ๆ ที่มีภ�พ
ใบหน้�อยู่ในฐ�นข้อมูลของสำ�นักทะเบียนกล�ง แต่ปร�กฏว่� ภ�ยหลังได้ไปทำ�ศัลยกรรมใบหน้� หรือว่�ได้เคยทำ�บัตร
เก่� ถ่�ยรูปไปน�นแล้ว ทำ�ให้ภ�พถ่�ยที่ปร�กฏอยู่ในฐ�นข้อมูลกับภ�พใบหน้�ปัจจุบันของบุคคลอ�จจะไม่เหมือนกัน จึง
จำ�เป็นต้องมีก�รตรวจสอบภ�พถ่�ย ทั้งภ�พในวันที่ม�ยื่นคำ�ขอหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) จ�กตัวจริง ภ�พถ่�ย 
ณ วันยื่นคำ�ร้องกับภ�พถ่�ยบนฐ�นข้อมูลบัตรและถ�มว่�มีก�รเปลี่ยนแปลงใบหน้� โดยก�รไปทำ�ศัลยกรรมใบหน้� ก็
คงจะต้องมีหนังสือรับรองจ�กศัลยแพทย์และกำ�หนดให้น�ยทะเบียนบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อป้องกันก�รทุจริต สวม
ตัว อันจะเกิดคว�มเสียห�ยและผลกระทบต�มม�อีกม�กม�ย

 เพือ่ใหก้�รบรกิ�รของสำ�นักทะเบยีนอำ�เภอและสำ�นักทะเบยีนท้องถิน่ในเรือ่งก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิ (ท.ร.
๒๐/๑) เปน็ไปดว้ยคว�มเรยีบรอ้ย และถกูต้อง จงึไดจ้ดัทำ�โปรแกรมก�รปฏิบติัง�นในก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิ (ท.ร.
๒๐/๑) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในก�รบริก�รประช�ชนของสำ�นักทะเบียนรวมทั้งจะทำ�คู่มือในก�รใช้โปรแกรมเพื่อให้
สำ�นักทะเบียนทุกแห่งออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยมีแนวท�งปฏิบัติที่ต้องซักซ้อม
คว�มเข้�ใจเพิ่มเติมต�มหนังสือที่ม�หล�ยเรื่องต�มหนังสือข้�งต้น นับได้ว่� รอบคอบและมีผลดีม�ก
 
 ส่ิงท่ีเปน็ประโยชน์ กคื็อ ประช�ชนไดป้ระโยชน์ ท�งร�ชก�รกส็�ม�รถมีฐ�นขอ้มูลของบคุคลท่ียืน่คำ�ขอและเอกส�ร
ที่เกี่ยวข้องในก�รสอบสวนพย�นหลักฐ�นทั้งหมดเอ�ไว้ยืนยัน เมื่อมีกระบวนก�รที่ต้องตรวจสอบว่� จะเป็นเรื่องของก�ร
ตรวจสอบคว�มจริงที่เกิดขึ้น ตรวจสอบก�รทุจริตท�งทะเบียน รวมถึงนำ�ไปสู่ฐ�นข้อมูลว่� มีบุคคลที่ยังไม่มีสูติบัตร แต่มี
เลขประจำ�ตัวประช�ชนโดยได้รับก�รพิจ�รณ�จ�กน�ยทะเบียน ทั่วประเทศจำ�นวนเท่�ใด สิ่งที่เป็นข้อด้อยของกระบวนก�ร
ก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิโดยระบบคอมพวิเตอรไ์วก้คื็อยงัไม่ส�ม�รถจะใชก้ลอ้งถ�่ยภ�พจ�กระบบปฏิบติัก�รถ�่ยภ�พ
ใบหน้�ของบุคคลท่ีเยี่ยมร้องขอหนังสือรับรองก�รเกิดจึงจำ�เป็นจะต้องให้ผู้ยื่นคำ�ขอเตรียมรูปถ�่ยท่ีเป็นภ�พใบหน้�เอ�ม�
ติดภ�พถ่�ยคู่กันกับภ�พถ่�ย
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 สิง่ทีห่ว่งใยคอือ�จจะเปน็บคุคลคนเดยีวกนัหรอืไมร่ะหว�่งบคุคลทีป่ร�กฏอยูใ่นภ�พถ�่ยใบหน�้ของบตัรประจำ�ตวั
และบุคคลท่ีม�ยื่นคำ�ร้องขอหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) น�ยทะเบียนต้องพิจ�รณ�ในเรื่องน้ีแล้วก็บันทึกพ�ไป
หน้�ท่ีเปลี่ยนแปลงอันเหตุเน่ืองม�จ�กก�รทำ�ศัลยกรรมใบหน้�หรือในกอนิดอื่นๆ ซ่ึงมีข้อมูลตรงกันแต่พ�ไปหน้�ดูแล้ว
มิใช่เป็นบุคคลคนเดียวกันน่ีคือข้อห่วงใยส่ิงท่ีเป็นผลจ�กก�รได้หนังสือรับรองก�รเกิดและมีคว�มก้�วหน้�ไม่ว่�จะเป็นใน
เรื่องไหนๆ ก็เป็นเรื่องที่สำ�คัญมีตัวอย่�งของบุคคลที่มีเลข ๑๓ หลักแต่ไม่มีหนังสือรับรองก�รเกิดหรือเคยมีสูติบัตรแต่ถูก
ยกเลิกเพิกถอนด้วยเหตุประก�รต่�งๆ มีตัวอย่�งที่คงจะต้องรวบรวมและให้คำ�แนะนำ�กันต่อไป

 หลังจ�กท่ีได้เขียนข้อคว�มเกี่ยวกับก�รขอและเผยแพร่ไประดับหน่ึงแล้วมีบุคคลท่ีเคยขอคำ�ปรึกษ�และได้รับ 
ก�รช่วยเหลือ จนกระท่ังหล�ยร�ยประสบผลสำ�เร็จได้หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) และถือว่� เป็นกุญแจ 
ดอกสำ�คัญ หรือว่�เป็นใบเบิกท�งนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลหรือใช้สิทธิในด้�นอื่นๆ อีกตัวอย่�งของที่เขียนไปแล้ว
คือเรื่อง “วิชัย ไม่ไกลเกินเอื้อม” วิชัยฯ ซึ่งเป็นบุตรของบุคคลช�วเมียนม� แต่เกิดและมีภูมิอยู่ที่อำ�เภอแม่สอด จังหวัด
ต�ก หลังจ�กที่ถูกปฏิเสธจ�กปลัดอำ�เภอแม่สอด วิชัยฯได้ไปปรึกษ�ทน�ยคว�มที่คลินิกเกี่ยวกับแรงง�นข้�มช�ติ แต่สิ่งที่
ยกเหตผุลม�อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�ปกครอง ยังมีน้ำ�หนักและเรื่องร�วประกอบไม่เพียงพอ หลังจ�กที่วิชัยฯ ของคำ�ปรึกษ�
กับผม โดยท่�นส�ม�รถไปศึกษ�ได้จ�กกระบวนก�รและถ้อยคำ�ที่อุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งซึ่งปร�กฏอยู่ก่อนหน้�นี้ และมีผลที่
เกิดขึ้นหลังจ�กก�รอุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครอง ไปเรียบร้อยแล้ว

 ผลท่ีเกดิขึน้หลงัจ�กวชิยัไดห้นังสือรบัรองก�รเกดิท่�นกจ็ะห�อ�่นไดจ้�กบทเขยีนกอ่นหน้�น้ีแลว้ มีตอนท่ีสำ�คัญของ 
“วิชัยที่ไม่ไกลเกินเอื้อม” คือหลังจ�กที่วิชัยได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ ด้วยก�รมีหนังสือรับรองก�ร
เกิด (ท.ร.๒๐/๑) ซึ่งปลัดอำ�เภอแม่สอดใช้อำ�น�จปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยทะเบียนอำ�เภอแม่สอด ออกหนังสือรับรองก�ร
เกิด (ท.ร.๒๐/๑) ให้ไปยื่นคำ�ร้องขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�นต�มม�ตร� ๒๓ ซึ่งได้รับก�รอนุญ�ตจ�กน�ย
อำ�เภอแม่สอด และทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนต�มที่กำ�หนดเรียบร้อย แล้ว ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีก

 หลังจ�กที่ได้รับอนุญ�ตลงในก�รสัญช�ติไทย ผ่�นพ้นไปเป็นเวล� ๒ ปีเศษ วันหนึ่ง วิชัยฯ โทรศัพท์ม�แจ้งผล
ให้ทร�บว่� วิชัยฯ พ้นจ�กก�รเป็นทห�รเกณฑ์ รับใช้ช�ติและได้ลงไปรับร�ชก�รในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และกลับม�
อยู่ที่อำ�เภอแม่สอดเหมือนเดิม ซึ่งถือว่�เป็นเรื่องที่ช�ยไทยที่ประสงค์จะเป็นทห�รรักษ�ช�ติรักษ�ป้องกันประเทศช�ติ ทั้งๆ 
ที่ตัวเองไม่ได้มีบิด�ม�รด�เป็นบุคคลสัญช�ติไทย แต่จิตใจของวิชัยฯไม่ได้เป็นคนที่ทิ้งแผ่นดินเกิด กลับไปเป็นผู้ที่รับใช้ช�ติ 
ก�รไปเป็นทห�รประจำ�ก�รในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งชีวิตมีคว�มเสี่ยงพอสมควร แต่ด้วยคว�มตั้งใจวิชัยฯ จึงไม่เกรงต่อ
ก�รเสี่ยงภัย เสี่ยงชีวิต จนพ้นระยะเวล�ที่กำ�หนด จ�กนั้น ได้ย้อนกลับม�อยู่ที่อำ�เภอแม่สอดดังเดิม
 เมื่อประม�ณปล�ยเดือน สิงห�คม ๒๕๕๗ ผมได้ไปพบวิชัยฯ ที่อำ�เภอแม่สอด เร�ได้พบกันครั้งแรก หลังจ�ก
ที่ให้คำ�ปรึกษ� โดยที่ไม่รู้จักกัน ไม่เคยพบกันม�ก่อน วิชัยฯไปเป็นทห�รเกณฑ์กลับม�วันนั้นเร�ได้พบกันครั้งแรก ถ่�ย
ภ�พร่วมกันและได้มอบหนังสือที่เขียนไว้ จ�กก�รพิมพ์โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองเด็กแห่งช�ติชุดแรก บอกให้วิ
ชัยฯ รับไปเป็นที่ระลึกว่� เป็นหนึ่งในบทละคร ตัวละครเอกที่เดินเรื่องก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) ที่สำ�เร็จ
ได้เป็นขั้นตอนสำ�คัญ และเมื่อไม่น�นม�นี้ วิชัยฯ ส่งข่�วพร้อมกับส่งบัตรเชิญ เพื่อเชิญไปร่วมพิธีมงคลสมรสของ“วิชัย ผู้
ที่ไม่ไกลเกินเอื้อม” ซึ่งสมรสกับส�วไทย ที่มีภูมิลำ�เน�อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย� เมื่อประม�ณไปปล�ยปี ๒๕๕๘
 จ�กง�นมงคลสมรสและก�รเปลี่ยนสถ�นะของวิชัยฯ ทำ�ให้วิชัยฯ มีจุดเก�ะเกี่ยวกับบุคคลสัญช�ติไทย และมีคว�ม
เป็นผู้มีสัญช�ติไทยเต็มตัว นับเนื่องจ�กวันที่เข�ได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติในทะเบียนบ้�น ในฐ�นะที่เกิดในประเทศไทย 
นั่นคือ มีโอก�สพิสูจน์จนน�ยทะเบียนเชื่อและออกหนังสือรับรองก�รเกิดให้ ก�รที่มีหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐/๑) 
เท่�กับพลิกชีวิตของวิชัยฯ ซึ่งวันนี้ “วิชัย ไม่ไกลเกินเอื้อม”แล้ว ชีวิต ที่เหลือจะเดินต่อไปอย่�งไรเร�ม�ติดต�มวิชัยฯ กัน
ต่อ เพร�ะวชิยัฯ ยงัมีภ�รกจิท่ีต้องไปชว่ยพีข่องตัวเองอกี ๒ คนและพอ่ แม่ซ่ึงยงัไม่มีสัญช�ติไทยใหไ้ดร้บัก�รกำ�หนดสถ�นะ
บุคคลที่ถูกต้องต่อไป



52

เรื่องเล่าเคล้าสิทธิมนุษยชน...ว่าด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  

 ในส่วนของเรื่อง “เจ้�หน้�ท่ีไม่รับแจ้ง...ผลท่ีเกิดขึ้น (คงไม่ต้องบอก)” มีคว�มคืบหน้� อันเป็นผลจ�กก�รไป
ปฏิบัติร�ชก�รที่อำ�เภอบ่อไร่ จังหวัดตร�ดเมื่อไม่น�นม�นี้ ได้รับก�รชี้แจงของน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บลแห่งหนึ่ง 
ซึ่งปลัดเทศบ�ลตำ�บล(แห่งหนึ่ง)เป็นผู้ตอบคำ�ถ�มพร้อมกับเจ้�หน�้ที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมและเวทกี�รห�รือแนวท�งเกี่ยวกับ
เรื่องน้ีว่� ต้ังแต่มีก�รต้ังสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งน้ัน)และนับต้ังแต่วันท่ีมีกฎหม�ยบัญญัติให้มีก�รออก
หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐ /๑) สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งนั้น)มีก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิดไป
แล้วท้ังส้ิน ๒ ฉบับส่วนเหตุแห่งก�รท่ีไม่มีก�รม�ขอหนังสือรับรองก�รเกิดหรือไม่มีก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐ /๑) 
นั้นน�ยทะเบียนฯ อ้�งว่�ได้ดำ�เนินก�รเพิ่มชื่อหรือแจ้งก�รเกิดกำ�หนดให้กับผู้ยื่นคำ�ร้องทุกร�ย จึงเป็นเหตุให้ไม่มีก�รออก
หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๒๐ /๑) และสำ�หรับกรณีของน้องหนิงฯ ที่เกิดในโรงพย�บ�ลบ่อไร่ มีหนังสือรับรองก�รเกิด 
(ท.ร.๑/๑) ซึ่งเคยไปยื่นคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งนั้น)เมื่อต้นเดือนกรกฎ�คม ๒๕๕๕ 
แต่เจ้�หน้�ที่ปฏิเสธและได้ดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รดำ�เนินง�น อีกครั้งหนึ่ง ล่�สุดเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบ�ลตำ�บล(แห่งนั้น) อำ�เภอบ่อไร่ จังหวัดตร�ด ได้ชี้แจงในที่ประชุมห�รือร่วมกันที่ศ�ล�กล�งจังหวัดตร�ด อันเนื่อง
ม�จ�กมีคำ�ร้องร้องเรียนหล�ยหล�ยเรื่องและปลัดเทศบ�ลในฐ�นะท่ีเป็นน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งน้ัน)ได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมกับเจ้�หน้�ที่ีทั้งที่ศ�ล�กล�งจังหวัดตร�ดเมื่อวันที่ ๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙ และในก�รชี้แจงระหว่�ง
ห�รอืกนัในชว่งบ�่ยวนัเดยีวกนัท่ีสำ�นักง�นเทศบ�ลตำ�บล(แหง่น้ัน) กย็งัไม่มีร�ยละเอยีดใดม�กนัก ทร�บเพยีงแต่ว�่ “น้อง
หนิงฯ” หนึ่งในบุคคลที่เคยแจ้งคว�มเป็นหลักฐ�นต่อพนักง�นสอบสวนพร้อมกับเจ้�หน้�ที่ของสถ�นีตำ�รวจภูธรบ่อไร่ ใน
วันที่ ๓ กรกฎ�คม ๒๕๕๕ ได้รับก�รอนุญ�ตให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยไปแล้ว

 แม้ว่�วันน้ี น้อง...หน่ึงในผู้แจ้งคว�มวันน้ัน จะได้รับก�รให้บริก�รจ�กน�ยทะเบียนท้องถ่ินเทศบ�ลตำ�บล(แห่งน้ัน)         
โดยไดห้นังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑)ต�มคว�มประสงค์และสิทธท่ีิควรจะไดแ้ลว้  หลงัจ�กก�รไดร้บัก�รพสูิจน์จ�กน�ย
ทะเบียนฯ แล้วว่� เกิด ณ สถ�นที่ต�มที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๑/๑)จริง จึงได้นำ�หนังสือรับรองก�รเกิด
(ท.ร.๒๐/๑)ไปยืน่ขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.๑๔)ต่อน�ยทะเบยีนท้องถิน่เทศบ�ลตำ�บล(แหง่น้ัน)หลงั
จ�กที่ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนต�มกฎหม�ยแล้ว ได้เสนอคำ�ขอไปยังน�ยอำ�เภอบ่อไร่ให้พิจ�รณ� ซึ่งน�ยอำ�เภอบ่อไร่
ได้พิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครอง“อนุญ�ต”ให้น้อง...ได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๔)  จ�ก
นั้น  น�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งนั้น) ก็ส่งคำ�สั่งอนุญ�ตไปยังสำ�นักทะเบียนกล�งเพื่อขอกำ�หนดเลขประจำ�
ตัวประช�ชนชดุใหม่ใหก้บัน้อง... หลงัจ�กท่ีสำ�นักทะเบยีนกล�งไดพ้จิ�รณ�คว�มครบถว้นแลว้ ส่งเลขประจำ�ตัวประช�ชนชดุ
ใหม่ให้กับน�ยทะเบียนท้องถิ่นตำ�บล(แห่งนั้น) ผู้ช่วยน�ยทะเบียนฯ คนเก่งก็ได้ดำ�เนินก�รในส่วนที่เหลือให้น้อง...ได้มีชื่อ 
ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น(ท.ร.๑๔) ที่เหลือต่อจ�กนี้คือ น้อง...จะไปยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชนต่อพนักง�น
เจ้�หน้�ที่ของอำ�เภอบ่อไร่

 หลังจ�กที่ได้ทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนครั้งแรกโดยไม่เสียค่�ธรรมเนียมแล้ว  ผมมีคำ�ถ�มๆ ท่�นที่ศึกษ�เรื่อง
หนังสือสำ�คัญกับชีวิตฉบับหน่ึงท่ีหล�ยฅนต้องก�รครอบครองเป็นเจ้�ของ เพื่อนำ�ไปแสดงว่� “เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย
จริงๆ”  คำ�ถ�ม คือ ถ้�ได้รับก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๑ ครบถ้วนแล้ว  ในท�งกฎหม�ยถือว่� “บุคคลที่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ มีสัญช�ติไทยโดยหลักอะไร และ
ได้สัญช�ติไทยตั้งแต่เมื่อใด”

 ข้อสังเกตที่พบเมื่อวันที่กลับไปเยือนสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บล(แห่งนั้น) อีก ๒ ครั้งติดๆ กันใน ๒ 
เดือน ก็ยังพบว่� สถ�นก�รณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  น้องผู้บ่�ยเบี่ยง ก็ยังคงบ่�ยเบี่ยงอยู่เช่นเดิม  เกี่ยงง�นให้น�ยทะ
เบียนฯ ถึงขั้นนำ�เอ�คำ�สั่งมอบหม�ยหน้�ที่ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรม�พิเคร�ะห์กัน ในที่สุดน�ยทะเบียนฯ 
ก็ต้องจำ�ยอมลูกน้องคู่ใจ(บ�งครั้งก็ดูว่� ขัดใจ) เพร�ะในคำ�สั่งของน�ยทะเบียนฯ ไม่ได้มอบอำ�น�จให้ปฏิบัติร�ชก�รแทน 
อำ�น�จในก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑) จงึยงัคงตกอยูใ่นอำ�น�จหน้�ท่ีของน�ยทะเบยีนท้องถิน่เทศบ�ลตำ�บล
(แห่งนัน้)แตใ่นท�งกฎหม�ยนอ้งผูบ้่�ยเบีย่งกห็นไีมพ่น้ทีจ่ะตอ้งทำ�หน�้ทีร่บัคำ�รอ้ง รวบรวมพย�นหลกัฐ�น นำ�เสนอคว�ม
เห็นท�งกฎหม�ยต่อน�ยทะเบียนฯ เพื่อพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครอง
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 และล่�สุดได้เห็นก�รลงน�มของผู้ช่วยน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ล(แห่งนั้น) ในแบบคำ�ร้องเกี่ยวกับง�นทะเบียน
ร�ษฎร(ท.ร.๓๑) ในหัวข้อทั้งๆ “คำ�สั่งน�ยทะเบียน” ช่องอนุญ�ต  แม้จะทร�บอยู่แล้วว่� ก�รอนุญ�ตในก�รออกหนังสือ
รับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) “ไม่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลแห่งนั้น” ทั้งนี้ อ�จจะเกิดคว�มเข้�ใจผิด
อย�่งใหญ่หลวงว�่ ตนเองเปน็ผูมี้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตใหก้ระทำ�ก�รต�มคำ�รอ้งขอในก�รอนุญ�ตใหท้ำ�เรือ่ง แต่เจตน�รมณ์
ของกฎหม�ยที่แท้จริง คือ เมื่อผู้ช่วยน�ยทะเบียน ซึ่งมีอำ�น�จในก�รสอบสวนพย�นบุคคล แล้วรวบรวมพย�นหลักฐ�น
ต่�งๆ พร้อมบันทึกก�รสอบสวนป�กคำ�ทั้งหมด ประกอบข้อกฎหม�ย คว�มเห็นและเหตุผลเสนอต่อน�ยทะเบียนท้องถิ่น
เทศบ�ลตำ�บลแห่งน้ัน และเม่ือน�ยทะเบียนฯ ผู้มีอำ�น�จออกคำ�ส่ังท�งปกครองพิจ�รณ�ออกคำ�ส่ังท�งปกครองไม่ว่�จะ
ออกคำ�สั่งเป็นอย่�งไร  อำ�น�จในก�รลงน�มในแบบ ท.ร.๓๑ ที่มีอำ�น�จเด็ดข�ดในก�รพิจ�รณ�ต่อกรณีม�ตร� ๒๐/๑ 
คือ น�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บลแห่งนั้น เพียงผู้เดียว บุคคลอื่นไม่มีอำ�น�จ  ฉะนั้น  ก�รลงน�มใน ท.ร.๓๑ ของ
ผู้ช่วยน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บลฯ กรณีนี้ ถือว่� อ�จจะเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย และเป็นเรื่องที่เคย
พบลักษณะก�รลงน�มใน ท.ร.๓๑ ของปลัดอำ�เภอ หรือผู้ช่วยน�ยทะเบียน  ทั้งๆ ที่ไม่มีอำ�น�จ หรือที่แย่ที่สุดที่พบ 
คือ ไม่มีอำ�น�จจ�กคำ�สั่งสำ�นักทะเบียนในก�รมอบอำ�น�จให้ปฏิบัติร�ชก�รแทน  ในลักษณะนี้ จะถือว่� คำ�สั่งดังกล่�ว
ไม่มีผลท�งกฎหม�ย ซึ่งอ�จจะส่งผลกระทบในลำ�ดับต่อม� ถ้�มีคดีคว�มฟ้องร้องกันถึงศ�ล  ผู้ลงน�มที่ไม่มีอำ�น�จแท้จริง                         
อ�จจะได้รับผลสนองกลับได้ จึงขอเตือนบรรด�ปลัดอำ�เภอและผู้ช่วยน�ยทะเบียนฯ ด้วยคว�มห่วงใย ม� ณ ที่นี้

ทบทวนองค์คว�มรู้...เรียนรู้ม�แล้ว เข้�ใจม�กน้อยเพียงใด
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น้องม�ย  ผู้ไม่ยอมแพ้
 เรื่องน้ีสืบเน่ืองม�จ�กเครือข่�ยฅนทำ�ง�นกำ�หนดสถ�นะบุคคล ท่ีมีคว�มสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนง�นก�รกำ�หนด
สถ�นะบคุคลตลอดม�อกีฅน หน่ึง มีน�มว�่ “อ�จ�รยสุ์มิตร วอพะพอ” ผูจ้ดัก�รโครงก�รกำ�หนดสถ�นะบคุคลขององค์ก�ร
แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิ้งค์ สำ�นักง�นประเทศไทย ส่งข้อคว�มพร้อมโทรศัพท์เสียงเจื้อยแจ้ว เชิงออดอ้อนเล็กน้อยว่�
 “อ�จ๊�น ผมขอฝ�กเด็กฅนหน่ึง ช่วยให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ให้ด้วย
เน๊อ....”แล้ว จ�กนั้นอ�จ�รย์สุมิตรฯ ก็เล่�เรื่องของน้องศิริ...หรือน้องม�ยให้ฟังคร่�วๆ ซึ่งผมยินดีที่จะให้คำ�ปรึกษ�ในทุก
กรณีอยู่แล้ว เรื่องแบบนี้ถือว่� เป็นเรื่องที่ต้องให้คว�มสำ�คัญ เพร�ะหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ถือเป็นเอกส�ร
สำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลได้หล�ยช่องท�ง ถ้�ไม่มีสูติบัตร ก็ใช้ ท.ร.๒๐/๑ นี่แหละช่วยได้
 อีกไม่น�น เสียงของส�วน้อยสดใส ก็โทรศัพท์ม�ห�รือ ผมได้ข้อมูลส่วนหนึ่งจ�กอ�จ�รย์สุมิตรฯ แล้ว ก็ซักถ�ม
เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องก�ร และแนะนำ�ให้น้องม�ย จัดทำ�เป็นหนังสือเล่�เรื่องแล้วขอให้ประส�นก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ม�ยังคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ซึ่งหนังสือทำ�ไม่ย�ก 
 ในกระบวนก�รของก�รประส�นก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ จะเป็น
หน้�ท่ีของข�้ร�ชก�ร หรอืบคุคล�กรของสำ�นักคุ้มครองสิทธมินุษยชนรบัผดิชอบ บ�งเรือ่งไม่จำ�เปน็ต้องถงึมือคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ เรื่องก็สำ�เร็จได้ โดยศึกษ�ตัวอย่�งจ�ก กรณีของ“น้องม�ย ผู้ไม่ยอมแพ้” กันต่อไปครับ
 หลังก�รส่งหนังสือขอก�รประส�นก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เรื่องของน้องม�ยได้รับก�รกำ�หนดเลขคำ�ร้องท่ี 
๔xx/๒๕๕๘  เริม่ท่ีน้องเพือ่ บคุล�กรของกลุม่ประส�นก�รคุ้มครองสิทธมินุษยชน รวบรวมเรือ่งร�วแลว้เสนอเลข�ธกิ�ร
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ให้พิจ�รณ�ลงน�มในหนังสือถึงน�ยทะเบียนท้องถิ่นเมืองแสนสุข  ท่�นทร�บหรือ
ไม่ว่� อยู่ที่ไหน ไม่ใกล้ไม่ไกล แค่บ�งแสน เมืองชลบุรี นี่เอง  
 นับเนื่องจ�กหนังสือของเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติถึงน�ยทะเบียนท้องถิ่นเมืองแสนสุข  วัน
เวล�ผ่�นไปพอสมควร ในสว่นของคว�มคบืหน�้ในก�รตดิตอ่ร�ชก�ร  นอ้งม�ยไดส้ง่ข�่ว สือ่ส�รใหท้ร�บคว�มเคลือ่นไหว
เป็นระยะๆ ว่� ได้แสดงคว�มประสงค์เช่นเคย แต่ครั้งนี้เจ้�หน้�ที่ไม่กล้�ปฏิเสธเหมือนเดิม เพร�ะมีหนังสือส่งไปประส�น
ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้ยื่นคำ�ร้องต่อเจ้�หน้�ที่เมื่อวันที่ ๘ ตุล�คม ๒๕๕๘ หลังจ�กนั้น บ�งเรื่องติดขัด ก็ได้
อธิบ�ยซึ่งกันและกัน จนกระทั่งวันหนึ่ง น้องม�ยก็บอกว่� น่�จะเกินระยะเวล�ที่เป็นไปต�มประก�ศสำ�นักทะเบียนกล�งใน
ก�รกำ�หนดก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)ให้แล้ว  กระผมจึงได้เสนอหนังสือที่จะทวงถ�มคว�มคืบหน้�ไปยัง
น�ยทะเบียนท้องถิ่นเมืองแสนสุข
 หลังจ�กน้ันไม่น�น น�ยทะเบียนท้องถิ่นเมืองแสนสุขก็มีหนังสือตอบแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รกรณีของน้องม�ยส่ง
ถึงเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ สิ่งที่น่�สนใจ คือ หนังสือที่ส่งจ�กสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเมืองแสนสุข  
ลงน�มโดยผูท่ี้ถกูระบไุวว้�่ ปฏิเสธก�รรบัคำ�รอ้ง ในตำ�แหน่งหน้�ที ่มิไดใ้ชต้ำ�แหน่งผูช้ว่ยน�ยทะเบยีนท้องถิน่เทศบ�ลเมือง
แสนสุข ปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองแสนสุข ซึ่งเรื่องนี้ผมตั้งข้อสังเกตในก�รประชุมพิจ�รณ�ไว้
หล�ยประก�ร แต่ในที่สุดมติของคณะอนุกรรมก�รฯ ก็ให้ยุติก�รตรวจสอบ เพร�ะน้องม�ยได้รับหนังสือรับรองก�รเกิด
(ท.ร.๒๐/๑)ให้แล้ว  ถือว่�ก�รประส�นก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้นต�มคว�มประสงค์  
 น่ีคือ ส่ิงท่ีเป็นผลสำ�เร็จจ�กก�รพิจ�รณ�คำ�ร้องขอของน้องม�ย ท่ีผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย คือ น�ยทะเบียนท้องถ่ินเทศบ�ลเมืองแสนสุข 
พิจ�รณ�ออกเอกส�รมห�ชนให้ต�มม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 
พร้อมประก�ศของผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๑ ท่ีมีศักด์ิเทียบเท่�สูติบัตร  และส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลังของเอกส�ร
มห�ชนฉบับดังกล่�ว คือ คำ�ร้องเก่ียวกับง�นทะเบียนร�ษฎร(ท.ร.๓๑) ท่ีน้องม�ยได้อ้�งพย�นบุคคลท่ีน่�เช่ือระบุไว้ในคำ�ร้องอย่�งชัดเจนว่� 
ต้องก�รให้ผู้มีอำ�น�จสอบสวน รวบรวมพย�นหลักฐ�นสอบสวนป�กคำ�ใครบ้�ง ต�มหลักก�ร “ใครอ้�งพย�น ผู้น้ันเป็นภ�ระในก�รนำ�สืบ” 
หลังจ�กก�รสอบสวน รวบรวมพย�นหลักฐ�นท้ังหมด นำ�เสนอข้อกฎหม�ยท้ังปวงท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีพิจ�รณ�  ข้อมูลข้อเท็จจริงต่�งๆ                                                                                                                
ท่ีเก่ียวข้อง 
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 สิ่งสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ก�รพิจ�รณ� คือ เหตุผลของเรื่องนี้ ถ้�จะพิจ�รณ�อนุญ�ต ควรอนุญ�ตด้วยเหตุผลใด ถ้�จะ
ไม่อนุญ�ตจะมีข้อมูลใดม�คัดค้�นพย�นหลักฐ�นที่ผู้ยื่นคำ�ร้องขอนำ�เสนอ  แล้วเสนอผ่�นไปยังผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ต�มลำ�ดับ
ชั้น ไปยังผู้มีอำ�น�จเต็มต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ และกรณีของน้องม�ย ต�มคำ�ร้องนี้ ผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รออกคำ�สั่ง
ท�งปกครองที่มีอำ�น�จเต็ม คือ ปลัดเทศบ�ลเมืองแสนสุขในฐ�นะน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองแสนสุข  ซึ่งได้ออก
คำ�สั่งท�งปกครองของน�ยทะเบียนว่� “อนุญ�ต”พร้อมทั้งระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล พร้อมตำ�แหน่งที่ถูกต้อง โดยไม่ลืมก�ร
บอกวัน เดือน พ.ศ.ที่ลงน�มออกคำ�สั่งท�งปกครอง เพร�ะเป็นไปต�มม�ตร� ๓๖ แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�ร
ท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ห�กใครละเลย เพิกเฉย ก็อ�จจะเข้�ข่�ยละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้ด้วย ม�ดูคำ�ร้องเกี่ยวกับง�น
ทะเบียนร�ษฎร(ท.ร.๓๑) กรณีของน้องม�ย ที่ดำ�เนินก�รอย่�งถูกต้องครบถ้วน กันก่อน แล้วค่อยไปอภิปร�ยถึงเหตุผล
ของก�รที่ต้องระบุชื่อ/ตำ�แหน่ง และวันออกคำ�สั่งท�งปกครอง 
 เหตุผลของก�รท่ีต้องระบุชื่อ/ตำ�แหน่ง และวันออกคำ�ส่ังท�งปกครอง ในคำ�ร้องเป็นเพร�ะมีหลักก�รสำ�คัญท่ี
กฎหม�ยมห�ชนว�งไว้ คือหลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ย ก�รกระทำ�ท�งปกครองใดๆ จะต้องสั่งก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษร 
ผู้ออกคำ�สั่งท�งปกครองจะต้องรับผิดชอบ จึงต้องแสดงว่�เป็นใคร มีตำ�แหน่งหน้�ที่ใด มีอำ�น�จต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือ
ไม่  ก�รระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ลงน�มออกคำ�สั่งท�งปกครอง ก็เพื่อที่จะให้ทร�บถึงวันที่มีคำ�สั่งอย่�งชัดเจน  เพร�ะอ�จ
จะมีเงื่อนไขบังคับก่อน และหลัง ว่� ต้องมีคำ�สั่งท�งปกครองหลังจ�กที่ยื่นคำ�ร้องแล้ว ภ�ยในระยะเวล�กี่วัน ห�กมีคำ�สั่ง
ท�งปกครองอนุญ�ต จะต้องไปดำ�เนินก�รอย่�งไรต่อภ�ยในระยะเวล�กี่วัน  ห�กมีคำ�สั่งท�งปกครองไม่อนุญ�ต จะต้อง
ไปดำ�เนินก�รอย่�งไรต่อ เช่น ต้องแจ้งผู้ยื่นคำ�ร้องขอเป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งเป็นท�งก�รภ�ยในระยะเวล�กี่วันนับจ�ก
วันที่ออกคำ�สั่งท�งปกครอง และม�ตร� ๔๔ แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติไว้ 
ต�มหลักก�รให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งข้อเท็จจริงและมีส่วนร่วมในกระบวนพิจ�รณ� เพื่อเป็นหลักประกันก�รอุทธรณ์โต้แย้ง
คำ�สั่งท�งปกครองภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ถ้�ไม่มีกฎหม�ยบัญญัติไว้เป็นก�รเฉพ�ะ จะมีม�ตรฐ�นขั้นต่ำ� คือ ผู้ยื่น
คำ�ร้องขอส�ม�รถอุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่งท�งปกครองภ�ยใน ๑๕ วันนับจ�กวันที่ได้รับแจ้งอย่�งเป็นท�งก�ร โดยต้องโต้แย้ง
ก�รพิจ�รณ�ไม่อนุญ�ต โดยอ้�งข้อกฎหม�ยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจ�รณ�  ข้อมูลข้อเท็จจริงต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง  สิ่ง
สำ�คัญที่นำ�ไปสู่ก�รพิจ�รณ� คือ เหตุผลของเรื่องนี้ ว่� เหตุผลใดที่จะต้องพิจ�รณ�อนุญ�ต ควรอนุญ�ตด้วยเหตุผลใด
เพิ่มเติมจ�กเหตุผลของผู้ออกคำ�สั่งท�งปกครองที่พิจ�รณ�ผ่�นไปแล้ว จ�กนั้น ผู้ยื่นคำ�ร้องขอจะต้องนำ�เสนอคำ�อุทธรณ์โต้
แย้งคำ�สั่งท�งปกครองผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ หรือต่อผู้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไปหนึ่งลำ�ดับชั้น ก็ได้ สำ�หรับกระบวนก�รพิจ�รณ�
หลังจ�กนี้ ยังมีอีกหล�ยขั้นตอน จนกระทั่งถึงศ�ลปกครองชั้นต้น และศ�ลปกครองสูงสุด  สิ่งที่ต้องฟ้องเป็นคดี ก็เพื่อ
ที่จะเรียกร้องสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมจ�กเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้มีอำ�น�จ แต่ใช้อำ�น�จที่พิจ�รณ�ข้อมูลที่ผู้ร้องขอ
นำ�เสนอโดยที่พิจ�รณ�แล้วไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมในทุกมิติ จึงต้องอ�ศัยกระบวนก�รของศ�ลม�ช่วย
 จ�กจุดที่เล็กๆ เพียงแค่กระบวนก�รที่ผู้มีอำ�น�จหล�ยฅนละเลย เพิกเฉย มิได้ให้คว�มสำ�คัญกับระบุเหตุผล  รวม
ถึงก�รประทับตร�ชื่อ ที่ระบุตำ�แหน่งอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย ระบุวันที่ เดือน พ.ศ. ในคำ�สั่งท�งปกครอง ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อประช�ชนผู้รับบริก�ร ที่อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยเดียวกัน ต่�งกันตรงที่อำ�น�จหน้�ที่ ซึ่งกฎหม�ยให้อำ�น�จม�
ดแูลประช�ชนดว้ยก�รรบัรองสิทธติ�มทีก่ฎหม�ยบญัญัติไว ้และสิทธเิสรภี�พของประช�ชนท่ีถกูจำ�กดัดว้ยกฎหม�ยไม่ใหท้ำ�
อะไรก็ได้ต�มใจ  เพื่อคว�มสงบเรียบร้อยของบ้�นเมือง  ห�กผู้มีอำ�น�จละเลยก�รกระทำ� ประช�ชนก็มีสิทธิที่จะทักท้วง 
และขอให้ฝ่�ยตุล�ก�รเข้�ม�ช่วยพิจ�รณ� เพร�ะเป็นคว�มขัดแย้งระหว่�งประช�ชนผู้ควรท่ีจะได้รับสิทธิต�มกฎหม�ยกับ
เจ้�หน้�ท่ีรัฐ เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย ซึ่งกรณีของน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บลแสนสุขได้กระทำ�ต�ม
กระบวนก�รท่ีครบถ้วนต�มกฎหม�ยแล้ว แม้ว่�จะใช้เวล�ดำ�เนินก�รรวมถึงวันพิจ�รณ�สุดท้�ยของน�ยทะเบียนท้องถิ่น
เทศบ�ลตำ�บลแสนสุข  นับจ�กวันที่ยื่นคำ�ร้อง คือ วันที่ ๘ ตุล�คม ๒๕๕๘ ออกคำ�สั่งท�งปกครอง “อนุญ�ต” และ
ออกหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) เมื่อวันที่ ๘ ธันว�คม ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวล�ทั้งสิ้น ๖๐ วัน  หล�ยท่�น
อ�จจะมีคำ�ถ�มว่� ช้� หรือเร็ว  ผมไม่อ�จตอบได้ด้วยตัวเองว่� ช้� หรือเร็ว แต่ขอใช้ม�ตร� ๓๙/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติ
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วิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๑ ธันว�คม ๒๕๕๗ 
ม�ให้พิจ�รณ� ดังนี้
 ม�ตร�  ๔  ให้เพ่ิมคว�มต่อไปน้ีเป็นม�ตร�  ๓๙/๑  แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙
 “ม�ตร�  ๓๙/๑  ก�รออกคำ�สั่งท�งปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด  ห�กมิได้มีกฎหม�ยหรือกฎกำ�หนดระยะ
เวล�ในก�รออกคำ�ส่ังท�งปกครองในเรือ่งน้ันไวเ้ปน็ประก�รอืน่  ใหเ้จ�้หน้�ท่ีออกคำ�ส่ังท�งปกครองน้ันใหแ้ลว้เสรจ็ภ�ยใน
ส�มสิบวันนับแต่วันที่เจ้�หน้�ที่ได้รับคำ�ขอและเอกส�รถูกต้องครบถ้วน
 ให้เป็นหน้�ท่ีของผู้บังคับบัญช�ช้ันเหนือข้ึนไปของเจ้�หน้�ท่ี  ท่ีจะกำ�กับดูแลให้เจ้�หน้�ท่ีดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มวรรคหน่ึง”
ชดัเจนม๊ัยครบัว�่ กรณีก�รออกหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑) ของน�ยทะเบยีนท้องถิน่เทศบ�ลตำ�บลแสนสุขใหก้บัน้อง
ม�ย....ช้� หรือเร็ว ซึ่งต้องไปพิจ�รณ�ในคว�มจริงว่� นับจ�กวันที่มีก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นครบถ้วนวันสุดท้�ยเมื่อใด 
และน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บลแสนสุขได้ออกคำ�สั่งเมื่อวันที่ ๘ ธันว�คม ๒๕๕๘ นั้น เกินกว่� ๓๐ วัน ต�มที่ม�
ตร� ๓๙/๑ แหง่พระร�ชบญัญัติวธิปีฏิบติัร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แกไ้ขฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ บญัญัติไวห้รอืไม่

 ที่กล่�วม�แล้ว เป็นสิทธิมนุษยชนในกระบวนก�รพิจ�รณ�ท�งปกครอง ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐ�นของมนุษย์ที่ควร
จะได้รับในก�รที่รัฐจะทำ�หน้�ที่ต�มอำ�น�จ เพื่อสอบสวนและออกเอกส�รมห�ชนในก�รรับรองว่� น้องม�ยเกิดในดินแดน
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยจริงๆ เพียงเท่�นั้น ก็ถือว่� หมดหน้�ที่ที่สำ�คัญที่สุดแล้ว ส่วนน้องม�ย จะนำ�เอกเอกส�รมห�ชน
ฉบับสำ�คัญของชีวิตไปทำ�อะไร ไปใช้ประโยชน์ที่ไหน คงไม่ต้องไปต�มดู เรื่องแบบนี้ ผู้มี่เกี่ยวข้องในก�รรักษ�และปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยต้องใส่ใจ แม้ว่�เรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่สักเท่�ใด แต่กฎหม�ยก็ประก�ศใช้ม�เกือบ ๑๐ ปีแล้ว ขอให้คำ�นึง
ถึงก�รบริก�รประช�ชน เรื่องจริงมีเพียงใด ก็ทำ�ให้ถึงที่สุด ก�รให้บริก�รที่ดี ก�รได้รับบริก�รที่ยอดเยี่ยม ต่�งเกิดคว�ม
พึงพอใจในก�รปฏิบัติร�ชก�ร และต้องไม่ลืมว่� กระบวนก�รปฏิบัติง�นนั้น เริ่มที่กฎหม�ยอำ�นวยคว�มสะดวก ระหว่�ง
รับคำ�ร้องและพิจ�รณ�ก็มีกฎหม�ยหล�ยฉบับม�เกี่ยวข้อง ไม่ใช่จะมีแต่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรแบบเดิมเท่�นั้น 
ก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�น ก�รพิจ�รณ�จะต้องรอบคอบกว่�เดิม ก�รห�พย�นอื่นม�ตัดพย�นของฝ่�ยผู้ร้องขอที่นำ�เสนอ 
จะมีน้ำ�หนักเพียงใด ถ้�มีน้ำ�หนักน้อยกว่� ก็ควรจะพิจ�รณ�ให้ดีว่� จะออกคำ�สั่งในลักษณะใด ถ้�มีคำ�สั่งท�งปกครองไม่
อนุญ�ต กระบวนก�รโต้แย้งอุทธรณ์คำ�สั่ง กระบวนก�รพิจ�รณ�คำ�อุทธรณ์ของน�ยทะเบียนจังหวัด และอ�จจะย�วไปถึง
ก�รฟ้องศ�ลปกครองชั้นต้น ไม่แน่ว่�เรื่องร�วอ�จจะถึงมีก�รอุทธรณ์ต่อศ�ลปกครองสูงสุดก็ได้

 เรื่องนี้ ถือเป็นบทเรียนหนึ่งของบุคคลที่มุ่งมั่นว่� กฎหม�ย คว�มจริง เหตุผลและกระบวนก�รปฏิบัติร�ชก�รจะ
ต้องคุ้มครอง และช่วยเหลือให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ โดยไม่ต้องคำ�ถึงว่� บุคคลฅนนั้นจะเป็นผู้มีสัญช�ติไทย หรือไม่ เพร�ะ
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรที่แก้ไขใหม่ มีเจตน�รมณ์ที่จะคุ้มครองมนุษย์ทุกฅนที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยให้ได้รับ
ก�รแจ้งและจดทะเบียนก�รเกิด ให้เด็กทุกฅนได้มีชื่อ(ไม่มีชื่อสกุล ก็ได้) มีก�รกำ�หนดสัญช�ติที่ชัดเจน ณ วันเวล�ที่เกิด และ
ในก�รไปแจง้ต่อน�ยทะเบยีนผูร้บัแจง้ก�รเกดิ ส่วนภ�ยหลงัมีก�รเปลีย่นแปลง แกไ้ขกฎหม�ย หรอืมีก�รนำ�เสนอขอ้มูลใหม่ 
ที่อ�จจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร ก็ส�ม�รถทำ�ได้ ขอเพียงอย่�งเดียว คือ นำ�เสนอข้อมูลด้วย
คว�มบริสุทธิ์ใจ มีคว�มสุจริตเป็นที่ตั้ง กฎหม�ยย่อมให้ก�รคุ้มครองทุกฅนอยู่แล้ว

ตัวอย่�งของคว�มเห็นท�งกฏหม�ย
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ค ำแนะน ำและควำมเห็นทำงกฎหมำยในกำรกำรออกหนังสือรับรองกำรเกิด(ท.ร.๒๐/๑) 
ตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบญัญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 
กรณีของนายนางนางสาวด.ช.ด.ญ.……ม. ….……….……….……….………. 

 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกำรเกิด 

นางสาว ม. อ้างว่า มีพยานบุคคลที่ให้ข้อมูลว่า ตนเองเกิดที่บ้านเลขที่ ก.  ถนนบางแสนล่าง ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ xx พฤศจิกายน ๒๕xx มีผู้รู้เห็นการเกิด คือ นาย ก.  ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและผู้รู้เห็นการเกิด  
เนื่องจากมารดาของตนท าคลอดบุตรด้วยตนเอง มิได้มีบุคคลอื่นรู้เห็นการคลอดดังกล่าว  และปัจจุบันนางสาว ม.ก็ไม่สามารถ
สืบค้นหาบุคคลที่เป็นมารดา และหรือบิดาได้ เนื่องจากนาย ก. ผู้ เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กไม่สามารถให้ข้อมูลว่า บิดา
และหรือมารดายังมีชีวิตอยู่ หรือไม่ อีกทั้งยังไม่สามารถจะหาพยานที่จะยืนยันเห็นว่า มารดาของตนตั้งครรภ์ 
หรือเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเยาว์ 

ข้อกฎหมำย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายเร่ืองนี้ มีทั้งกฎหมายหลักและกฎหมายรองแล้ว ยังมีหนังสือสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔1และแก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑2  

มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สัญชำติไทยแก่กลุ่มบุคคลใด หรือ ให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชำติเป็นไทยได้ หรือ
กรณีมีเหตุจ ำเป็นอ่ืน และบุคคลดังกล่ำวจ ำเป็นต้องมีหนังสือรับรองกำรเกิด ให้บุคคลดังกล่ำวยื่นค ำขอหนังสือรับรองกำรเกิดตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด 

๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙3 และแก้ไขฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗4 
มาตรา ๒๙ เจ้ำหน้ำที่ต้องพิจำรณำพยำนหลักฐำนที่ตนเห็นว่ำจ ำเป็นแก่กำรพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการ 

ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณี หรือของพยานบุคคล หรือพยานผู้เช่ียวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่

เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอข้อเท็จจริง หรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
พยาน หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค า หรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๗  ค ำสั่งทำงปกครองที่ท ำเป็นหนังสือ และกำรยืนยันค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสือ ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และ
เหตุผลน้ัน อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
มาตรา ๓๙/๑ กำรออกค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด  หำกมิได้มีกฎหมำย หรือกฎก ำหนดระยะเวลำในกำรออกค ำสั่ง

ทำงปกครองในเรื่องน้ันไว้เป็นประกำรอ่ืน  ให้เจ้ำหน้ำที่ออกค ำสั่งทำงปกครองนั้น ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำขอ
และเอกสำรถกูต้องครบถ้วน 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่  ที่จะก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
                                                        
1 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๐๓ ตอนที่ ๙๗ พ เมื่อวันที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๕ 
2 ประกาศราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก เมื่อวันที ่๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 
4 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑  ตอนที่ ๘๙  ก  เมื่อวันที ่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
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มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่
ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง และข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 
๓. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘5 
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖6 

มาตรา ๒๔ วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติไว้ว่า  
“ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ และขั้นตอนการ

ปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินสิบห้าวัน ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ  ประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้
ส่วนราชการอื่นทราบ 

ส่วนราชการใดที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ มิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หากเกิด
ความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการนั้น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ความ
ล่าช้านั้น มิได้เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของตน” 

๖. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริงการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณค าสั่งของนาย
ทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ .ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑7 

๗. ประกาศส านักทะเบียนกลาง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการ
เกิดตามมาตรา ๒๐/๑  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑8 

๘. หนังสือส านักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ แจ้งเวียนไปยังนายทะเบียนจังหวัด ทุก
จังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งไปยังส านักทะเบียนทุกแห่งศึกษา ท าความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามประกาศส านักทะเบียนกลางโดย
เคร่งครัด 

แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
ตามหนังสือที่ส านักทะเบียนกลางดังกล่าวข้างต้น ได้แจ้งเวียนไปยังนายทะเบียนทุกแห่งให้ศึกษา ท าความเข้าใจ และ

ถือปฏิบัติตามประกาศส านักทะเบียนกลางโดยเคร่งครัด นั้น  มีขั้นตอนการรับค าร้องก าหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างไรบ้าง น้ัน จะขอเรียนสรุปให้ทราบถึงกระบวนการที่ก าหนดไว้โดยย่อ ดังนี้ 

๑. เมื่อผู้ประสงค์จะยื่นค าร้องขอหนังสือรับรองการเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ตามมาตรา ๒๐/๑  แหงพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และตาม
ประกาศส านักทะเบียนกลาง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรอง
การเกิดตามมาตรา ๒๐/๑ฯ โดยอาศัยแนวทางตามหนังสือส านักทะเบียนกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ นั้น ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องเตรียมพยานหลักฐานได้แก่ พยานเอกสารและพยานบุคคลที่จะกล่าวอ้างเพื่อน าสืบ 
ตามหลักการ “ใครอ้ำงพยำน ผู้นั้นเป็นภำระในกำรน ำสืบ” ให้นายทะเบียนฯ หรือผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน เป็น
ผู้ท าการสอบสวน 

๒. กระบวนการของส านักทะเบียนจะเริ่มต้นที่ด าเนินการรับค าร้องเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๓๑)ตาม
กระบวนการที่ก าหนดในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แล้วสั่งพิมพ์ค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องลงนาม จึงจะถือว่า มีผู้ประสงค์จะร้อง
ขอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ได้แก่ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น 

๓. หลังจากน้ัน จะเป็นขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยพิเคราะห์จากข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุน ประกอบในการใช้ดุลพินิจที่มีกับหลักกฎหมาย และบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะการ
                                                        
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒  ตอนที ่ ๔ ก  วันที ่๒๒ มกราคม  ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
6 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐  ตอนที ่ ๑๐๐ ก  วันที ่๙ ตุลาคม  ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๔๖ 
7 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๖ ก เมื่อวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
8 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 
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สอบสวนพยานผู้น่าเชื่อถือ ตามที่ปรากฏในประกาศส านักทะเบียนกลาง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา ๒๐/๑ฯ ข้อ ๒.๓ วรรคสอง 

๔. หลังจากที่เจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่งทางปกครองพิจารณาในล าดับแรกแล้ว มีหน้าที่จะต้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาทาง
ปกครองโดยเร็ว เพื่อให้พิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองดังกล่าว จะต้องค านึงถึง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั่นคือ ต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการภายใน ๓๐ 
วันนับจากที่ได้รับพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

๕. ในการพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไร ผู้มีอ านาจจะต้องอาศัยฐานอ านาจที่ได้รับมาจาก
กฎหมาย เมื่อจะพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง “อนุญาต” หรือ “ไม่อนุญาต”จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อ
กฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนอย่างชัดเจน 

๖. หากพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง ผู้ท่ีจะลงนามออกค าสั่งทางปกครองจะต้องทรงอ านาจ ที่ สมบูรณ์ตาม
กฎหมาย นั่นคือ ถ้าผู้ลงนามเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุขเอง หรือผู้รับมอบอ านาจให้ท าหน้าที่ด้วยการมี
ค าสั่งของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข ที่อ้างกฎหมายอย่างถูกต้อง ลงนามแต่งตั้งและมอบหมายโดยนาย
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มีอ านาจตามมาตรา ๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามประกาศส านักทะเบียนกลาง ลงวันท่ี 
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา ๒๐/๑ฯ โดย
ก าหนดให้ใช้ค าว่า“อนุญาต” หรือ “ไม่อนุญาต”ในค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้า “ไม่อนุญาต” จะต้องปฏิบัติมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ประกอบประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
เรื่องค าสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่ง หรือในเอกสารแนบท้ายค าสั่ง9 แล้วลงนาม พร้อมทั้งระบุช่ือ ช่ือสกุล  พร้อม
ด้วยต าแหน่งที่ทรงอ านาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ถ้าผู้ลงนามเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุขเอง หรือผู้รับ
มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข ก็ต้องระบุต าแหน่งให้ถูกต้อง โดยให้ลงวันท่ี
ออกค าสั่งทางปกครองไว้ให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๗. หากผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองพิจารณาออกค าสั่งทางปกครองว่า “อนุญาต” ก็จะมีกระบวนการใน
การจัดท าหนังสือรับรองการเกิด(ท.ร.๒๐/๑) ตามแบบที่ก าหนดและกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยอัตโนมัติ เมื่อกระบวนครบสมบูรณ์ได้ข้อความตามแบบที่ก าหนดแล้ว ผู้ยื่นค าร้องลงนามในช่องว่างที่ก าหนด จากนั้น ผู้มี
อ านาจที่ลงนามออกค าสั่งทางปกครองในค าร้อง(ท.ร.๓๑)แล้ว ก็จะลงนามในจุดที่ก าหนดท้ายแบบ ท.ร.๒๐/๑ พร้อมระบุช่ือตวั 
ช่ือสกุล ต าแหน่งและแสดงถึงอ านาจในต าแหน่งที่ลงนาม โดยไม่ต้องมีการประทับตราของหน่วยงาน เนื่องจากในแบบตามที่
ก าหนดในประกาศส านักทะเบียนกลาง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอ
หนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา ๒๐/๑ฯ มิได้ระบุไว้ แล้วมอบต้นฉบับให้ผู้ยื่นค าร้องไปลงนามรับเอกสารไปใช้ตามความ
ประสงค์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

จากการที่ให้ค าแนะน าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข มา
ตามล าดับ ก็เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งของผู้ยื่นค าร้อง เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าค าสั่งทางปกครอง และนายทะเบียนของ
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข 
 

ลงช่ือ  ผู้จัดท าค าแนะน าและความเห็นทางกฎหมาย 
(นายมานะ  งามเนตร์) 

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
                                                        
9  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๘๔ ง เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
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น้องอะด�วฯ และเพื่อนอีกหล�ยฅน...ที่รอคอยคว�มหวัง
 วนัหน่ึง ระหว�่งท่ีน่ังทำ�ง�นแบบมีสม�ธ ิง�นกำ�ลงัไหลรืน่ พลนัเสียงกมี็ขอ้คว�มเข�้ม�ทักท�ยขอเปน็เพือ่นในแอพ
พลิเคชั่นเฟซบุ๊ค(Facebook)ที่เปิดให้คำ�ปรึกษ�และสื่อส�รเรื่องร�วของเด็กไร้รัฐไร้สัญช�ติในชื่อ “Stateless Child” 
บุคคลที่ติดต่อเข้�ม�ใช้ชื่อที่อ่�นได้ว่� “อะด�ว...(ขอสงวนชื่อสกุล)” จ�กนั้น ก็ตอบรับเป็นเพื่อนต�มปกติ อีกไม่น�นนัก
ก็มีเสียง “ติ๊ง”อันเกิดจ�กที่มีข้อคว�มทักท�ยเข้�ม�ในระบบรับฝ�กข้อคว�มขอคำ�ปรึกษ� โดยบอกว่� เธอเป็นบุคคลที่ไม่มี
สถ�นะท�งทะเบียน ได้เลขประจำ�ตัวประช�ชนระหว่�งที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมที่จังหวัดตร�ด ตอนนี้ศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ ๔ 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต มีกำ�หนดก�รจะเดินท�งไปแข่งขันฝีมือท�งวิศวะที่ประเทศกัมพูช� และ
เวียดน�มแต่ด้วยเหตุที่มีบัตรประจำ�ตัวบุคคลผู้ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ไม่สัญช�ติไทยเช่นเดียวกับเพื่อนๆ ร่วมทีม จึงขอ
คำ�อธบิ�ยวธิกี�รและกระบวนก�รท่ีจะเดนิท�งออกนอกประเทศและกลบัเข�้ม�อ�ศยัอยูเ่หมือนเดมิ หลงัจ�กท่ีเสรจ็ภ�รกจิก�ร
แข่งขันทักษะแล้ว กระผมไม่เคยรู้จักกับน้องอะด�วฯ ม�ก่อน ไม่เคยเห็นหน้�กัน ได้แต่สนทน�กันผ่�นระบบสื่อส�รสังคม 
และคุยท�งโทรศัพท์กันบ้�งเท่�นั้น
 กระบวนก�รช่วยเหลือในก�รให้คำ�ปรึกษ�ให้กับน้องอะด�วฯ ไม่ต่�งจ�กเรื่องของน้อง“หม่อง ทองดี” ในส่วนของ
ก�รดำ�เนินง�นน้องอะด�วฯ ต�มคำ�แนะนำ�ครบถ้วนทุกกระบวนก�ร และวันที่รอคอยก็ม�ถึง คือวันที่น้องอะด�วฯ ไปรับ
หนังสืออนุญ�ตจ�กปลัดกระทรวงมห�ดไทยที่ส่งถึงหน่วยง�นต่�งๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ และผู้บัญช�ก�ร
สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง ซ่ึง ต้องใช้แสดงต่อหน่วยง�นท่ีมีอำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ออกนอกประเทศ และกลับเข้�ม�อยู่ดังเดิม
 สำ�หรบัก�รติดต่อขอทำ�หนังสือเดนิท�งท่ีกรมก�รกงสุล ถนนแจง้วฒันะ ผมไดมี้โอก�สพบน้องอะด�วฯ เปน็ครัง้แรก 
และภ�รกิจก็สำ�เร็จลงด้วยก�รได้รับก�รจัดทำ�เอกส�รเดินท�งสำ�หรับฅนต่�งด้�ว(Travel Document for Aliens:T.D.)
หลังจ�กนั้น น้องอะด�วฯ ก็นำ�เอกส�รก�รเดินท�งไปขออนุญ�ตเข้�ประเทศที่ต้องก�รไปจนครบทุกประเทศอย่�งสมบูรณ์ 
และได้เดินท�งไป – กลับสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ ผลก�รเดินท�งไปและกลับม�คร�วประสบผลม�กกว่�ที่น้องอะด�วฯ จะ
เก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ไว้ท้ังหมด และเป็นพันธะสัญญ�ท�งใจว่� จะต้องช่วยบันทึกองค์คว�มรู้ในก�รทำ�เรื่องเพื่อเดินท�ง
ไป พบเห็นอะไรบ้�ง จนกระทั่งเสร็จภ�รกิจเดินท�งกลับเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรไทยได้เช่นเดิม เรื่องนี้มีประเด็นที่จะจัดทำ�
เอกส�รเผยแพร่ให้เป็นที่ทร�บ และมีแนวท�งปฏิบัติที่ไม่ย�กอยู่เหมือนกัน เพร�ะเมื่อต้นเดือนกุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙ ไปพบ
น้องเบล แห่งโรงเรียนคลองใหญ่วิทย�คมได้รับร�งวัลชนะเลิศก�รแข่งขันป�ฐกถ�ขององค์รัฐวิส�หกิจใหญ่จะได้โอก�สไป
ฮ่องกงและส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนในเดือนพฤษภ�คม ๒๕๕๙ นี้ เลยให้น้องอะด�วฯ แนะนำ�น้องเบล...ตอนนี้รอดูผลอ
ยู่ ค�ดว่� จะได้รับอนุญ�ตไปอย่�งสะดวกเช่นกัน
 ยอ้นกลบัม�เรือ่งของน้องอะด�วฯ หลงัจ�กท่ีเดนิท�งกลบัม�ศกึษ�ต่อจนสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ไดร้บัปรญิญ�ตรวีศิวกรรม
ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ�กมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตไปเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙ ด้วย
ทุนก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต และขณะที่เรียบเรียงเรื่องเล่�อยู่นี้ น้องอะด�วฯ ก็ได้รับทุนของมห�วิทย�ลัย
ธุรกิจบัณฑิต ศึกษ�ต่อในชั้นปริญญ�โทวิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิตต่อไปอีก ลองม�นึกถึงบุคล�กรท�งวิศวกรรมที่จะมี
ในอน�คตนี้ กว่�จะสร้�งม�ได้แต่ละฅนต้องลงทุนไปมิใช่น้อย
 วันหนึ่งน้องอะด�วฯ ได้สอบถ�มถึงก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคล หลังจ�กที่สนทน�กันหล�ยครั้ง จึงทร�บว่� น้องอะ
ด�วฯ เกิดที่โรงพย�บ�ลบ่อไร่ อำ�เภอบ่อไร่ จังหวัดตร�ด ในคร�วที่มีกำ�หนดจัดประชุมกับน�ยอำ�เภอบ่อไร่ น�ยทะเบียน 
บุคล�กรท�งทะเบียนและกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�นของอำ�เภอบ่อไร่ เมื่อวันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๕๙ ได้นำ�เสนอเรื่องของน้องอะ
ด�วฯ โดยมีม�รด� น้องช�ย พร้อมญ�ติ และบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยเมื่อครั้งม�รด�ยังอ�ศัยอยู่ที่ในเขตตำ�บลบ่อพลอย ม�
แสดงให้เห็น เพื่อจะยื่นคำ�ร้องขอหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) เพร�ะมีข้อมูลว่� น้องอะด�วฯ เกิดเมื่อเดือนธันว�คม 
๒๕๓๔ ซึ่งจะเข้�เกณฑ์ของก�รขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร                
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 เมื่อบ่�ยวันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๕๙ หลังก�รประชุมกับน�ยอำ�เภอบ่อไร่บนที่ว่�ก�รอำ�เภอบ่อไร่แล้ว กระผม
นัดน้องอะด�วฯและม�รด�ไปสืบค้นห�ข้อมูล ณ ห้องคลอดโรงพย�บ�ลบ่อไร่ แม้ว่�จะยังไม่ได้เรื่องอะไรม�กม�ย แต่ก็มี
โอก�สไดย้ืน่คำ�รอ้งขอหนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑) ต่อน�ยทะเบยีนท้องถิน่เทศบ�ลตำ�บลบอ่พลอยแลว้ ต�มคำ�รอ้ง
ที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมีก�รนัดหม�ยสอบสวนป�กคำ�พย�นบุคคลและสืบค้นพย�นหลัก
ฐ�นอื่นๆ ที่อยู่ระหว่�งก�รรวบรวม คงจะมีผลก�รดำ�เนินก�รในไม่ช้�นี้ เพร�ะระหว่�งที่ติดต่อง�นอยู่ที่สำ�นักทะเบียนท้อง
ถิน่เทศบ�ลตำ�บลบอ่พลอย มีคุณป�้ท่ีรูจ้กัน้องอะด�วฯ พรอ้มม�รด�ในชว่งชวีติวยัเดก็ เพร�ะคุ้นเคยอยูใ่นซอยบ�้นเดยีวกนั
ม�ติดต่อร�ชก�ร โดยมีภ�พถ่�ยในวัยเย�ว์ของน้องอะด�วฯ ม�นำ�ชี้ ซึ่งคุณป้�ผู้นั้น มีภ�พถ่�ยแบบสีร่วมอยู่ในพิธีง�นวัน
แม่แห่งช�ติ วันที่ ๑๒ สิงห�คม ๒๕๓๙ ที่จัดขึ้นเมื่อน้องอะด�วฯ อ�ยุไม่เกิน ๕ ปี โดยมีป้�ที่เลี้ยงม�ตั้งแต่เป็นท�รกนั่ง
บนเก้�อี้ในฐ�นะแม่ เพร�ะแม่ของอะด�วฯ ต้องไปรับจ้�งทำ�ง�นในถิ่นอื่น นอกจ�กนี้แล้ว ระหว่�งที่สนทน�กันอยู่นั้น ก็
ยังมีสม�ชิกสภ�เทศบ�ลตำ�บลบ่อพลอย ที่รู้จักและคุ้นเคยกับม�รด�ของน้องอะด�วฯ ม�แวะทักท�ย เรื่องร�วต่�งๆ เหล่�นี้ 
แม้จะไมบ่่งชี้อย่�งชัดเจนว่� น้องอะด�วฯ เกิดที่ในโรงพย�บ�ลบ่อไร่ จริงหรือไม่ แต่อย่�งน้อยก็เป็นที่น่�เชื่อได้ว่� ม�รด�ขอ
น้องอะด�วฯ เคยมีชีวิตอยู่ที่ในเขตตำ�บลบ่อพลอยในช่วงชีวิตหนึ่ง เพร�ะแม้เวล�จะผ่�นไปถึง ๒๐ ปี เมื่อบุคคลที่คุ้นเคย 
รู้จักกันแวะเวียนม�พ�นพบ ยังคงจำ�กันได้อยู่ จึงอ�จจะเป็นแนวท�งให้ปลัดเทศบ�ลในฐ�นะน�ยทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ล
ตำ�บลบ่อพลอยได้พิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นที่อ�จจะนำ�ไปสู่ก�รพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งท�งปกครองได้อย่�งมั่นใจม�กยิ่งขึ้น

 บรรย�ก�ศของก�รสืบค้นห�ข้อมูลสถ�นท่ีเกิด และพย�นบุคคลท่ีรู้เห็น น่�จะเช่ือมโยงวัน เวล� สถ�นท่ี 
และบุคคลในอดีต เพ่ือยืนยันก�รเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย
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 นอกเหนือจ�กน้องอะด�วฯ แล้ว ในวันเดียวกันยังมีครอบครัวของลุงวง ผู้มีเชื้อส�ยไทยจ�กเก�ะกงแห่งบ้�นคลอง
สนพร้อมลูก ๔ ฅน น้องสไบแพร ฅนไร้รัฐ น้องส�วตรี ที่จำ�ต้องไปขึ้นทะเบียนแรงง�นและพี่ๆ อีกส�มฅนที่ไร้รัฐ บุคคล
ที่กล่�วถึงนี้ นั้น อยู่ระหว่�งเป็นภ�ระในก�รเตรียมข้อมูล เพื่อห�พย�นบุคคลที่ยืนยันก�รเป็นพย�น โดยต้องห�ชื่อ ชื่อ
สกลุ เลขประจำ�ตัวประช�ชนและหม�ยเลขโทรศพัท์ม�ใหข้อ้มูลต่อกระผม เพือ่นำ�ไปสู่ก�รใหค้ำ�แนะนำ�ในลำ�ดบัต่อไป ไดแ้ก่
 1. พย�นเอกส�ร หรือพย�นบุคคลที่รู้เห็นตั้งแต่ตอนที่ม�รด�ตั้งครรภ์ อย่�งละ ๒ ฅน
 2. พย�นที่เป็นผู้ทำ�คลอดและผู้รู้เห็นก�รเกิด อย่�งน้อย ๒–๓ ฅน
 3. พย�นท่ีเห็นภ�ยหลังก�รคลอดของม�รด� และเห็นว่�เป็นม�รด�กับบุตรกันม�ต้ังแต่วัยเย�ว์ ถึงตอนโตจน
กระทั่งเวล�นี้ อย่�งน้อย ๒ ฅน
 บุคคลที่กล่�วม�แล้วไม่ว่�จะเป็นน้องอะด�วฯ หรือใครก็ต�ม ล้วนแล้วแต่ มีคว�มส�ม�รถ มีคว�มพร้อมที่จะนำ�
เรือ่งของตนเองและครอบครวัม�นำ�เสนอต่อน�ยทะเบยีนฯ เพือ่ใหพ้สูิจน์พย�นหลกัฐ�นท่ีจะนำ�ไปสู่กระบวนก�รออกหนังสือ
รบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑)ไดอ้ย�่งเสมอภ�ค ต�มท่ีมีกฎหม�ยบญัญัติไว ้โดยไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมใดๆ แม้แต่บ�ทเดยีว 
ส่วนกระบวนก�รนำ�สืบ ก�รนำ�เสนอพย�นที่อ้�งตกเป็นภ�ระของผู้ยื่นคำ�ร้องขอพิสูจน์อยู่แล้ว กรณีต่�งๆ ที่กล่�วม�แล้ว
นี้ จึงเป็นคว�มมั่นใจได้ส่วนหนึ่งว่� จะได้รับคว�มเป็นธรรมภ�ยในระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้

ทบทวนองค์คว�มรู้...เรียนรู้ม�แล้ว เข้�ใจม�กน้อยเพียงใด
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ประโยชน์ของหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)
 ในอดตี ส่ิงท่ีเปน็เรือ่งท่ีนับว�่ ยุง่ย�กของบคุคลต่�งด�้วท่ีเข�้ม�อยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัร เม่ือมีบตุรเกดิในร�ชอ�ณ�จกัร
ไทย มีท้ังท่ีส�ม�รถแจง้ก�รเกดิต่อน�ยทะเบยีนได ้มีเอกส�รแสดงก�รเกดิ มีก�รบนัทึกขอ้มูลบคุคลไวอ้ย�่งครบถว้น ส่วนจะ
ได้รับก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลอย่�งไร เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับก�รแก้ไขกฎหม�ย หรือรัฐบ�ลมีนโยบ�ยอย่�งไร นั่นคือ สิ่งที่
ผู้ที่ส�ม�รถแจ้งก�รเกิดบุตร หรือหล�นของตนเองได้ อ�จจะเป็นเพร�ะสื่อส�รกนได้ มีคว�มเข้�ใจ หรือมีบุคคลสัญช�ติไทย
ให้คว�มช่วยเหลือ อ�จจะเป็นบุคคลท่อ�ศัยอยู่กับครอบครัวฅนไทย จึงสำ�เร็จได้ไม่ย�ก ส่วนใครที่เป็นบุคคลต่�งด้�วเข้�ม�
อ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยแบบไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย ก็เป็นส�เหตุหนึ่งที่ไม่ส�ม�รถไปแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนได้ 
หล�ยร�ยเป็นไปต�มที่นำ�เสนอไว้ในหัวข้อแรกๆ แล้ว ว่� มีกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยออกประก�ศ
ยกเว้นไม่ต้องแจ้งต่อหน่วยร�ชก�รของไทย แต่ก�รณ์ดังกล่�วนั้น ไม่ได้หยุดปัญห�ไว้แค่นั้น เรื่องร�วอ�จจะต�มติดตัวเด็ก
จนกระทั่งเติบโต ถ้�อยู่ในครอบครัวที่มีบิด� ม�รด� หรือญ�ติพี่น้องที่มีข้อมูลครบถ้วน มีพย�นเอกส�รที่ยังเก็บรักษ�ไว้ 
คอยดูแลกันม�ตลอดคงช่วยเหลือกันได้บ้�งพอสมควร แต่ถ้�ใครที่ไม่มีข้อมูล ไม่มีครอบครัวช่วยดูแล นี่แหละเรื่องย�กล่ะ 
แต่เรื่องร�วก็ไม่ได้สิ้นสุด ไม่ได้หมดคว�มหวังไปเสียทีเดียว
 วันนี้ ห�กมีใครที่ยืนยันด้วยพย�นหลักฐ�นที่ไม่ว่�จะเป็นพย�นบุคคล พย�นเอกส�ร พย�นวัตถุ และพย�นผู้
เชี่ยวช�ญ ระบุได้ว่�เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยจริง พร้อมที่จะนำ�สืบ พิสูจน์กัน ม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�ร
ทะเบียนร�ษฎร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ม�เป็นตัวช่วยแล้ว ส่วนกระบวนก�รที่จะทำ�อย่�งไรให้ได้ม�ซึ่งพย�นหลักฐ�น 
และกระบวนวิธีดำ�เนินก�รต่�งๆ ได้นำ�เสนอให้เรียนรู้ม�ก่อนหน้�นี้แล้ว กระบวนก�รคงไม่ย�ก เมื่อศึกษ�ม�ถึงตรงนี้ คง
ต้องก�รอย�กทร�บว่� เมื่อได้“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)”แล้วจะนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�งไรบ้�ง
 เรื่องนี้ ถ้�ไม่เล่�คงจะไม่ได้ แม้ว่�หล�ยฅนคงรู้และนำ�ไปใช้ประโยชน์ม�แล้ว จ�กเรื่องเล่� เช่นเรื่องของ “วิชัย ที่
ไม่ไกลเกินเอื้อม” เรื่องของ “น้องผู้หญิง...ผู้กล้�ห�ญ” “น้องม�ย” ที่ได้รับหนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)แล้ว ส่วน 
“น้องอะด�ว” น้องส�วตรี”และอีกหล�ยฅนที่กำ�ลังดำ�เนินเรื่อง หรือเตรียมจะยื่นเรื่องในอน�คตอันใกล้นี้ มีอย่�งน้อยจ�ก
เรือ่งท่ีเล�่ม� ๒ ฅนท่ีนำ�“หนังสือรบัรองก�รเกดิ(ท.ร.๒๐/๑)”ไปใชป้ระโยชน์และไดร้บัก�รกำ�หนดส�นะบคุคลใหมี้สัญช�ติ
ไทยแล้ว ส่วนฅนที่เหลือจะนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�งไรนั้น ม�ดูประโยชน์ของ“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)”กันเลย
ครับ
 1. นำ�ไปใชเ้ปน็หลกัฐ�นแสดงว�่ “เกดิในร�ชอ�ณ�จกัรไทย”จรงิๆ เพร�ะเอกส�รมห�ชนดงักล�่วออกโดยน�ยทะ
เบียนฯ ที่มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร เช่นเดียวกับก�รออกสูติบัตร เพร�ะฉะนั้น จึงส�ม�รถตีคว�ม
ได้ว่� “หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑) มีศักดิ์เทียบได้เท่�กับสูติบัตร”
 2. นำ�ไปใช้เป็นหลักฐ�นในก�รประกอบคำ�ร้องขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�นต�มม�ตร� ๒๓ แห่ง
พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ สำ�หรับบุตรบุคคลต่�งด้�วทุกฅนที่เกิดภ�ยในวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ 
๒๕๓๕ และรุ่นหล�นที่เกิดถึงวันที่ ๒๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�เป็นของน�ยอำ�เภอทั่วประเทศ หรือ
ผู้อำ�นวยก�รเขตในกรุงเทพมห�นคร
 3. นำ�ไปใช้เป็นหลักฐ�นในก�รประกอบคำ�ร้องขอสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิวรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติ
สัญช�ติ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันว�คม ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ ๒๔ เมษ�ยน ๒๕๕๕ สำ�หรับบุตรบุคคลต่�งด้�ว ๑๘ กลุ่มและบุคคล ๓ กลุ่มที่เกิดภ�ยหลังวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ 
๒๕๓๕ อำ�น�จในก�รพจิ�รณ�เปน็ของรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงมห�ดไทย แต่ไดม้อบอำ�น�จใหผู้ว้�่ร�ชก�รจงัหวดัทุกจงัหวดั 
หรืออธิบดีกรมก�รปกครองในกรุงเทพมห�นครไปพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ ห�กมีคุณสมบัติครบต�มมติคณะรัฐมนตรี
นี่คือ เจตน�รมณ์หลักที่สำ�คัญ อันเป็นหัวใจของก�รบัญญัติม�ตร� ๒๐/๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ที่จะแก้ไขปัญห�ของบุคคลที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย แต่ยังไม่มีเอกส�รสำ�คัญที่เรียกว่� “สูติบัตร” 
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ไม่ว่�จะด้วยเหตุใดที่ไม่มีสูติบัตร แต่วันนี้ และในอน�คต ส�ม�รถนำ�พย�นหลักฐ�นไปแสดงต่อน�ยทะเบียน ณ ท้อง
ที่ๆ เกิด น�ยทะเบียน ณ ท้องที่ๆ มีภูมิลำ�เน�ท�งทะเบียน และหรือภูมิลำ�เน�จริง เพื่อขอ“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.
๒๐/๑)”ได้ต�มที่มีกฎหม�ยและประก�ศของผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งกำ�หนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมใดๆ แม้แต่
บ�ทเดียว และในปัจจุบันมีก�รสั่งก�รให้สำ�นักทะเบียนแต่ละแห่งจัดเก็บสำ�เน�“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)”ที่เป็น
ชิ้นเดียวกับต้นฉบับไว้ในฐ�นข้อมูลคอมเพิวเตอร์ของสำ�นักทะเบียนกล�ง ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอสำ�เน�ได้จ�ก
สำ�นักทะเบียนทุกที่ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินท�งไปถึงสำ�นักทะเบียนที่ออก“หนังสือรับรองก�รเกิด(ท.ร.๒๐/๑)” นับว่�
เป็นคว�มสะดวกอย่�งม�ก เรื่องนี้ต้องปรบมือให้คุณพี่วิเชียร ชิดชนกน�รถ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รก�รทะเบียนและ
คณะ ที่เสนอแนวคิดนี้และบุคคลที่เห็นชอบ คือ คุณพี่กฤษฎ� บุญร�ช ในยุคที่ดำ�รงตำ�แหน่ง “อธิบดีกรมก�รปกครอง 
ในฐ�นะผูอ้ำ�นวยก�รทะเบยีนกล�ง ง�นน้ีไดป้ระโยชน์ยิง่ใหญ่มห�ศ�ล แต่ยงัมีขอ้ท้วงติงจ�กบรรด�น�ยอำ�เภอ ปลดัอำ�เภอ
และน�ยทะเบยีนม�ว�่ เรือ่งของก�รพสูิจน์ก�รเกดิวนัน้ีม�เปน็เรือ่งหนักใจของน�ยอำ�เภอ ปลดัอำ�เภอและน�ยทะเบยีน เปน็
เพร�ะเหตุว�่ร�ยท่ีเกดิในสถ�นพย�บ�ล แต่เอกส�รสำ�คัญจ�กสถ�นพย�บ�ลกลบัถกูทำ�ล�ยไปหมด ไม่เกบ็ไวใ้นตรวจสอบ 
จะทำ�อย่�งไรให้เอกส�รชั้นต้นที่ห้องคลอด และที่สถ�นพย�บ�ลยังคงเก็บรักษ�ไว้ ห�กเด็กร�ยนั้น ยังไม่ได้แจ้งก�รเกิดต่อ
น�ยทะเบียน หรือมีวิธีก�รใดๆ ก็ได้ที่มีก�รจดทะเบียนก�รเกิดทันที หรือภ�ยใน ๑๕ วัน โดยอัตโนมัติ ห�กบิด� ม�รด� 
ผู้ปกครองหรือเจ้�บ้�นไม่ไปแจ้งต่อน�ยทะเบียน ซึ่งจะส�ม�รถแก้ปัญห�ในลักษณะนี้ได้ในอน�คต
 เรือ่งร�วท่ีเล�่ม�ท้ังหมดน้ี อ�จจะยงัไม่หมด เพร�ะทุกวนัยงัมีก�รปฏิสนธแิละมีมนุษยเ์กดิขึน้อยูทุ่กน�ที กระบวนก�ร
รับแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียน และบันทึกข้อมูลบุคคลทุกช�ติ ทุกประเทศล้วนต้องปฏิบัติต�มกฎ กติก�ของสังคมทั้งโลก 
ประเทศไทยก็นับว่� มีคว�มก้�วหน้�ในเรื่องน้ีม�กพอสมควร ส่ิงท่ีเป็นปัญห�ในอดีต เร�ม�ช่วยกันแก้ไข และช่วยกัน
ป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอน�คต เรื่องร�วเล็กๆ ที่นำ�ม�เล่�จนถึงจุดนี้ นับว่� เป็นเรื่องสำ�คัญของใครหล�ยฅน ห�กท่�น
เป็นบุคคลหนึ่งที่จะส�ม�รถช่วยเหลือในก�รทำ�หน้�ที่ในจุดต่�งๆ ได้ ก็คงจะดีไม่น้อย เพร�ะโลกนี้เร�ต่�งเกื้อกูลกันในสิ่ง
ที่ถูกต้อง จะได้ช่วยกันจรรโลงสังคมให้มีคว�มสุขตลอดไป.

ทบทวนองค์คว�มรู้...เรียนรู้ม�แล้ว เข้�ใจม�กน้อยเพียงใด
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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  ว่� “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 ๖   ซึ่งเกิดในประเทศไทย
 ประเภทที่ 8 ได้แก่ บุคคลต่�งด้�วที่ได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือบุคคลที่ได้รับสัญช�ติไทย
ต�มกฎหม�ย
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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” ที่
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

  

3

4
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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)

5
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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
ต่อน�ยทะเบียน 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



72

เรื่องเล่�เคล้�สิทธิมนุษยชน...ว่�ด้วย "หนังสือรับรองการเกิด" และองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทะเบียนร�ษฎร  

 

 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. กลุ่มที่สำ�รวจต�มยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคล ซึ่งมีนโยบ�ยต�มมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2549 ให้สำ�รวจบุคคลทุกคนที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยม�น�นแล้ว แต่ยังไม่มีเอกส�รแสดงตน
และข้อมูลท�งทะเบียนร�ษฎรของรัฐ ต�มที่กำ�หนดโดยใช้แบบสำ�รวจเพียงกระด�ษแผ่นเดียว ชื่อ แบบ 89  เมื่อโรงเรียน 
หรือชุมชน หรือสถ�บันใดๆ ร่วมกันสำ�รวจตัวบุคคลว่� มีตัวตนอยู่จริง ในตอนแรกน�ยทะเบียนตรวจสอบแล้วส�ม�รถ
กำ�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
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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
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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
ผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุน�ยน 2543 ในเขต 20 จังหวัดชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง โดยปรับเปล่ียนม�เป็นอำ�น�จของน�ยอำ�เภอ 
เพื่อพิสูจน์ต�มคุณสมบัติแต่ละบุคคลว่� มีสัญช�ติไทยต�มหลักกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ ให้ยื่นคำ�ร้องและพย�นหลักฐ�น 
ห�กน�ยอำ�เภอพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� มีคุณสมบัติครบ ก็ออกคำ�ส่ังอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียน บ้�น(ท.ร.14)
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พร้อมทั้งกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ รหัสกลุ่มนี้ คือ 8-XXXX-84XXX-XX-X หรือ บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น
ไปต�มม�ตร� 23 แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ให้ยื่นคำ�ร้องและพย�นหลักฐ�น ห�กน�ยอำ�เภอ
พจิ�รณ�แลว้เหน็ว�่ มีคุณสมบติัครบ กอ็อกคำ�ส่ังอนุมัติใหล้งร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบยีนบ�้น(ท.ร.14)พรอ้มท้ังกำ�หนด
เลขประจำ�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
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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�หรับใช้เป็นท่ีอยู่
อ�ศัย ซ่ึงมีเจ้�บ้�นครอบครองและให้หม�ยคว�มรวมถึงแพ หรือเรือซ่ึงจอดเป็นประจำ�และใช้เป็นท่ีอยู่ประจำ� หรือสถ�นท่ี หรือ
ย�นพ�หนะอ่ืนซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัยประจำ�ได้ด้วย” และก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนประวัติเป็นอำ�น�จหน้�ท่ีของน�ย
ทะเบียนแห่งท้องท่ี หรือน�ยทะเบียนท้องถ่ิน โดยมีระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�น พ.ศ.2535 และ
ฉบับแก้ไข ถึง พ.ศ.2551 กำ�หนดให้บ้�นหลังหนึ่งต้องมีทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนประวัติ เพร�ะฉะนั้นเมื่อประมวลข้อ
กฎหม�ยและ จะตีคว�มได้ว่� เพื่อมิให้มีก�รนับจำ�นวนบ้�นที่ถูกต้อง ตรงกับคว�มจริง จึงควรจัดทำ�ทะเบียนบ้�น และหรือ
ทะเบียนประวัติ กำ�หนดเพียงบ้�นเลขที่เดียว มีรหัสประจำ�บ้�น(เลข 11 หลัก)ชุดเดียว สำ�หรับบันทึกชื่อ-ร�ยก�รบุคคล
ของสม�ชิกทุกคนในบ้�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
 จะเหน็ไดว้�่ ในท�งกฎหม�ยแลว้กำ�หนดใหบ้คุคลแต่ละประเภท ท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชนแลว้ อยูใ่นทะเบยีนบ�้น 
หรือทะเบียนประวัติแบบใดต�มที่กฎหม�ยและนโยบ�ยกำ�หนดไว้ ขอเพียงใช้บ้�นเลขที่ 1 เลข รหัสประจำ�บ้�น เพียง 1 
ชุด แต่ขอให้ออกสำ�หรับบ้�นต�มนิย�มของกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ให้ทุกหลัง และน�ยทะเบียนทุกแห่งต้อง
เคร่งครัดต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ มีคว�มรับผิดชอบที่แท้จริง ซึ่งพบว่� แต่ละท้องที่ย่อหย่อนกันม�ก ไม่ว่�จะอ้�งเหตุแห่งคว�ม
บกพร่องด้วยคำ�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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เลขกลุ่ม หม�ยถึง (ก่อนที่ยังไม่ได้รับก�รพัฒน�สถ�นะบุคคล) เมื่อพัฒน�สถ�นะฯแล้ว จะเปลี่ยนเป็นเลข

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
กลุ่มบุตรบุคคลต่�งด้�วหล�ยกลุ่มท่ีเกิดในประเทศไทยซ่ึงรัฐบ�ลมีนโยบ�ยกำ�หนดคุณสมบัติและให้ขอสัญช�ติไทยได้ 
ต�มม�ตร� 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 และ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 
ผู้ที่ได้รับอนุญ�ตเป็นก�รเฉพ�ะร�ย หรือกรณีเป็นก�รทั่วไป นับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย 
ออกประก�ศ จะไดส้ญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิต�มหลกัดนิแดน นบัตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัอนญุ�ตเปน็ก�รเฉพ�ะร�ย หรอื
กรณีเป็นก�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”
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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 อ่�งทอง 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 น่�น 56 พะเย� 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 พังง� 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 บางรัก 05 บ�งเขน
06 บ�งกะปิ 07 ปทุมวัน 08 ป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 09 พระโขนง 10 มีนบุรี
11 ล�ดกระบัง 12 ย�นน�ว� 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 สาทร 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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องค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รศึกษ�หนังสือเล่มนี้ และนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�งไร
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