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สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ถนนพหลโยธิน อาเภอแม่สาย ชร ๕๗๑๓๐
28 พฤศจิกายน ๒๕๕6

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสารวจกลุ่มเป้าหมายตามโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เรียน กานันและผูใ้ หญ่บ้านในเขตเทศบาลตาบลเวียงพางคา
อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0018.1/29054 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
สิ่งที่สง่ มาด้วย แบบสารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) จานวน

๑ แผ่น

ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายว่า
บุค คลที่จ ะขอรับ การสนับ สนุน ค่า ใช้จ่ ายในการพิ สูจน์ สารพัน ธุ ก รรม (DNA) จะต้องเป็น บุค คลที่ อ้างว่า มี
สัญชาติไทย แต่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เนื่องจากไม่ได้แจ้งการเกิดหรือขอ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือบุค คลที่อ้างว่าเป็นคนไทย แต่มีรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎรระบุ
สัญชาติอ่นื หรือไม่ได้สัญชาติไทย โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้ยื่นคาร้องขอแจ้งการเกิดเกินกาหนดหรือ
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือขอลงรายการสัญชาติไทยในเอกสารทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงพางคา จึงใคร่ขอให้ท่านได้ดาเนินการสารวจบุคคล
ที่มคี วามจาเป็นที่จะต้องตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. บุคคลที่อา้ งว่าเป็นคนไทยที่ยื่นคาร้องขอแจ้งการเกิดเกินกาหนดและขอเพิ่มชื่อในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
2. ชาวเขาและบุคคลบนพื้นที่สูงที่ยื่นคาร้องของลงรายการสัญชาติไทย ตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.
2543
3. บุคคลที่ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทะเบียนราษฎรจากคนที่ไม่มีสั ญชาติ
ไทย เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยผลของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เช่น บุคคลที่ขอลงรายการสัญชาติ
ไทยตามมาตรา 23 แห่งราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นต้น
- 2 -/ทั้งนี้ บุคคล…

-2ทั้งนี้ บุค คลตามข้อ 1 - 3 ควรมีอายุ ไ ม่ต่ากว่าสามปี และมีบิดา มารดา หรือ ญาติร่ว ม
สายโลหิตที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ระบุสัญชาติไทย ซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรม (DNA) เพื่อการมีสัญชาติไทยได้ โดยให้ทางหมู่บ้านรายงานตามแบบสารวจให้สานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงพางคาทราบ ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มครั้งแรกเดือนธันวาคม 2556 ได้
จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
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“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

แบบสารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)
สานักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หมู่ที่..................ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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เอกสารประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร
ลาดับที่ 1/๒๕๕6
การสารวจกลุ่มเป้าหมายตามโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายว่า
บุค คลที่จ ะขอรับ การสนับ สนุน ค่า ใช้จ่ ายในการพิ สูจน์ สารพัน ธุ ก รรม (DNA) จะต้องเป็น บุค คลที่ อ้างว่า มี
สัญชาติไทย แต่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เนื่องจากไม่ได้แจ้งการเกิดหรือขอเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบ้านหรือบุคคลที่อา้ งว่าเป็นคนไทย แต่มีรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎรระบุสัญชาติอื่น
หรือไม่ได้สัญชาติไทย โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้ยื่นคาร้องขอแจ้งการเกิดเกินกาหนดหรือขอเพิ่ม ชื่อ
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือขอลงรายการสัญชาติไทยในเอกสารทะเบียนราษฎรตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงพางคา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ บุคคลที่มีความ
จาเป็นที่จะต้องตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. บุ ค คลที่ อ้ า งว่ า เป็ น คนไทยที่ ยื่ น ค าร้ อ งขอแจ้ ง การเกิ ด เกิ น ก าหนดและขอเพิ่ ม ชื่ อ ใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
2. ชาวเขาและบุคคลบนพื้นที่สูงที่ยื่นคาร้องของลงรายการสัญชาติไทย ตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.
2543
3. บุ ค คลที่ ยื่ น ค าร้ อ งขอเปลี่ ย นแปลงสถานะในเอกสารทะเบี ย นราษฎรจากคนที่ ไ ม่ มี
สัญชาติไทย เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยผลของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เช่น บุคคลที่ขอลงรายการ
สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นต้น
ทั้งนี้ บุค คลตามข้อ 1 - 3 ควรมีอายุ ไ ม่ต่ากว่าสามปี และมีบิดา มารดา หรือ ญาติร่ว ม
สายโลหิตที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ระบุสัญชาติไทย ซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรม (DNA) เพื่อการมีสัญชาติไทยได้ โดยสามารถมาแจ้งความประสงค์ ณ ที่ทาการผูใ้ หญ่บ้าน

