คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู
เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรูที่ 2
ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 2 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ใชประกอบการสอน
กับแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 จํานวน1 ชั่วโมง ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียม
ความพรอมกอนจะดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําไปใชใหเหมาะสมตามบริบท ของ
โรงเรียนและครูผูสอนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง
2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามทีก่ ําหนดไว
4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ แบบประเมิน
ตนเองหลังเรียน
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
ลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียน
6. ในชั่วโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนากลุม
มอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนครบทุกกิจกรรม
7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ชิ้นงาน กิจกรรม
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน
8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรูที่ 2
ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 2 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ใชประกอบการสอน
กับแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 จํานวน1 ชั่วโมง ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
ค น คว า ความรู ทั้ ง ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด ว ยตนเอง สามารถนํ า เนื้ อ หาในเอกสาร
ประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาและ
เขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
2. อานคําแนะนํา คําชี้แจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตามขั้นตอน
3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงในกระดาษคําตอบ
ที่ครูผูสอนแจกให
4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 2 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ทีละหัวขอใหเขาใจและ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด
5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ
6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย
7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงในกระดาษคําตอบ
ที่ครูผูสอนแจกให
8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม
9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ
การพัฒนาของผูเรียน
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เลมที่ 2
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง

สาระการเรียนรู
เรื่องที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล
ตอนที่ 1 ความสําคัญของการมีชื่อ ชื่อรองและชื่อสกุล
ตอนที่ 2 ขั้นตอนและหลักเกณฑการตั้งชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล
ตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
เรื่องที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ตอนที่ 1 ความจําเปนของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตอนที่ 2 หลักเกณฑของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตอนที่ 3 วิธีการขอมีบัตร
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลได
2. วิเคราะหความสําคัญและสามารถปฏิบัติตนไดถกู ตอง
ขอ 1. การที่บุคคลมีชื่อตัวและชื่อรองขอใด ขอ3. ขอใดเปนการตั้งชื่อหรือชื่อรองตาม
เปนเหตุผลสําคัญ
หลักเกณฑ
ก. เพื่อใหรูวาบุคลนั้นเปนใคร
ก. ราชทินนาม
ข. เพื่อใหรูประวัติบุคคลนั้นเปนใคร
ข. ความหมายไมเปนมงคล
ค. เพื่อเปนเอกลักษณของบุคคลนั้นๆ
ค. คําหรือความหมายไมหยาบคาย
ง. เพื่อใหรูวาบุคคลนั้นสําคัญอยางไร
ง. ชื่อเปนตางดาวแตมีความหมาย
ขอ 2. ขอใดไมใชหลักเกณฑการตั้งชื่อตัวและ ขอ4. บุคคลที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อหรือ
ชื่อรอง
ชื่อสกุลตองกระทําตามขอใด
ก. ไมพองกับราชทินนาม
ก. ยื่นคําขอตอเจาหนาที่ตํารวจ
ข. ไมเปนคําพองเสียงและมีความหมาย
ข. ยื่นคําขอตอนายอําเภอของตน
ค. ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
ค. ยื่นคําขอตอนายทะเบียนของตน
ง. เปนไปตามประกาศสํานัก
ง. ยื่นคําขอตอพนักงานปกครองทองที่นั้นๆ
นายกรัฐมนตรี
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ขอ 5 หลักเกณฑการทําบัตรประจําตัว
ประชาชน ตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ในขอใดเปนอันดับแรก
ก. ลงลายมือชื่อในคําขอมีบัตร
ข. แจงความประสงคตอเจาหนาที่
ค. กรอกคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน
ง. ตรวจสอบหลักฐานใหตรงกับ
สําเนาทะเบียนบาน

ขอ8. ในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
นั้นมีขั้นตอนหลายอยางยกเวนขอใด
ก. พิมพลายนิ้วมือ
ข. เจาพนักงานผูมีอํานาจลงนาม
ค. เจาหนาที่ตํารวจตรวจสอบ
หลักฐาน
ง. กรอกใบคําขอมีบัตรประจําตัว

ขอ6. บุคคลใดที่ไดรับการยกเวนไมตองทํา
บัตรประจําตัวประชาชน
ก. ครู
ข. นักเรียน
ค. ขาราชการ
ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ขอ9. ผูมีสิทธิมีบัตรประชาชนได จะตองมี
ลักษณะตามขอใด
ก. มีสัญชาติไทยเทานั้น
ข. มีอายุครบสิบหกปบริบูรณ
ค. มีภูมิลําเนาในทองที่นั้น
ง. มีการยื่นคําขอตอนายทะเบียน

ขอ7. ผูที่มีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองมี ขอ10. ในการขอเปลี่ยนบัตรใหมจะตอง
คุณสมบัติในขอใด
ดําเนินการตามขอใดเปนอันดับแรก
ก. มีในสูติบัตร
ก. ติดตอที่ทําการผูใหญบาน
ข. มีการนับอายุตามวันเกิด
ข. ติดตอที่วาการอําเภอทองที่
ค. มีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว
ค. ติดตอที่แผนกทะเบียนปกครอง
ง. มีอายุสิบหาปบริบูรณขึ้นไป
ง. ติดตอที่ทําการกํานันในทองที่
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เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล
สาระสําคัญ
กฎหมายเปนกฎเกณฑ หรือมาตรฐานเบื้องตนที่ใชแนวทางเพื่อใหประชาชน
ประพฤติปฏิบั ติตาม โดยจะตอ งไมล ะเมิดสิทธิ ของผูอื่น และเมื่อ กระทําผิดจะอางวาไมรู
กฎหมายไมได ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงตองจําเปน ตอ งศึกษา กฎหมาย เพื่อ ใหมีความรู
ความเขาใจ และ ปฏิบัติ ตนไดถูกตอง อีกทั้งเพื่อประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยเสริมสราง
ความสงบสุข และชวยกันดูแลความสงบเรียบรอยตามเจตนารมณ ของกฎหมายใหเกิดขึ้นใน
สังคม อยางสงบสุข
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีความรู และความเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลได
2. วิเคราะหความสําคัญและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
สาระการเรียนรู
เรื่องที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล
ตอนที่ 1 ความสําคัญของการมีชื่อ ชื่อรองและชื่อสกุล
ตอนที่ 2 ขั้นตอนและหลักเกณฑการตั้งชื่อตัว ชื่อรองและชื่อสกุล
ตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
ตอนที่ 1 เรื่องหลักเกณฑในการตั้งชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล
ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ป 2505 ไดกําหนดวา “ผูมีสัญชาติไทย ตองมี
ชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจจะมีชื่อรองก็ได”
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หลักเกณฑในการตั้งชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลนั้น ตองเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ป 2505 และไดมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน คือ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 บุคคลผูมีสัญชาติไทยตองมีชื่อตัวและชื่อสกุล มีดังนี้

1. ชื่อตัว ชื่อรอง ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายพระปรมาภิไธยพระนาม
ของพระราชินี หรือราชทินนาม และตองไมมีคําความหมายหยาบคาย
2. ผูที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หรือผูที่เคยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์
นั้นโดยมิไดถูกถอด จะใชราชทินนาม บรรดาศักดิ์นั้นเปนชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได
การตั้งชื่อตัว ควรเปนไปตามประกาศของสํานักนักนายกรัฐมนตรี เรื่องชื่อ
บุคคลที่มีหลักเกณฑการตั้งชื่อตองใหตรงตามลักษณะเพศ มีความหมายหรือมีสําเนียง
ภาษาไทยและชื่อหนึ่งไมควรเกิน 3 พยางค เชน นายสมศักดิ์ เปนชื่อที่เหมาะสม และ
นางสาวเจนนี่ เปนชื่อที่ไมเหมาะสมเพราะไมมีสําเนียงภาษาไทย
3. ชื่อสกุลหรือเรียกกันโดยทั่วไปวา นามสกุล กฎหมายบังคับใหทุกคน
ตองมีชื่อสกุล มาตั้งแตเกิดและตามกฎหมายของไทย บุตรมีสิทธิใชชื่อสกุลของบิดา
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3.1 ไมพองหรือมุงหมายใหคลายพระปรมาภิไธยพระนามของพระราชินี
3.2 ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน
ของบุพการี หรือของผูสืบสันดาน
3.3 ไมซ้ํากับชื่อสกุลที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย หรือ
ชื่อสกุลที่ไดจดทะเบียนไวแลว
3.4 ไมมีคําความหมายหยาบคาย
3.5 ไมมีพยัญชนะเกินกวา10 พยัญชนะเวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 ไดแกไขกฎหมายเดิม
ที่กําหนดใหหญิงที่มีสามีตองเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี แตปจจุบันคูสมรสไมตองใช
ชื่อสกุลของสามีเพราะคูสมรส(ฝายภริยาและสามีมีสิทธิใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งได
ตามที่ตกลงกัน)
ตอนที่2 ขั้นตอนและหลักเกณฑการตั้งชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล
ขั้นตอน
1. ผูยื่นคําขอตามแบบ ช1 ตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
2. นายทะเบียนทองที่ตรวจสอบคําขอกับทะเบียนบาน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให
เปนไปตามหลักเกณฑ
3. กรณีอนุญาตสําหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนทองที่จ ะออกหนังสือ
สําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง (แบบ ช.3) ใหเปนหลักฐาน
4. กรณีบุคคลตางดาว นายทะเบียนทองที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว
ของคนตางดาวใหเพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเปนไทยเมื่อไดรับ
อนุญาตแลว นายทะเบียนทองที่ จึงออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
ใหเปนหลักฐาน และเรียกเก็บคาธรรมเนียม 25 บาท
5. เมื่อไดรับหนังสือสําคัญแลว ใหผูขอนําหนังสือดังกลาวไปขอแกไขรายการ
ใน ทะเบียนบานและหลักฐานอื่น ๆ ใหถูกตอง และขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนดวย
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เอกสารประกอบการดําเนินการ
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (กรณีบุคคลตางดาว)
เอกสารประกอบการดําเนินการ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรตองประกอบดวยรายการ
ที่ 1-3
ตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของ
พระราชินี
2. ตองไมพองหรือมุงใหคลายกับราชทินนาม เวนแตเปนราชทินนาม
ของตน ของบุพการี หรือผูสืบสันดาน
3. ตองไมซ้ํากับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริยหรือชื่อสกุลที่ได
จดทะเบียนไวแลว
4. ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไมเกิน 10 พยัญชนะ เวนแตกรณีเปนราชทินนาม
6. ผูที่ไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา " ณ " นําหนาชื่อสกุล
7. หามเอานามพระมหานคร และศัพทที่ใชเปนพระปรมาภิไธยมาใชเปนชื่อสกุล
ขั้นตอนการติดตอ
1. ผูขอยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่ ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
2. นายทะเบียนทองที่ตรวจสอบคําขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ กรณีบุคคลตางดาวนายทะเบียนทองที่พิจารณาออกหนังสือรับรอง
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การขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาวใหเพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ
หรือคืนสัญชาติเปนไทย
3. นายทะเบียนทองที่สงเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปตามลําดับจนถึง
นายทะเบียนกลาง
4. นายทะเบียนกลางพิจารณาแลวแจงผลกลับไปจังหวัด เพื่อแจงนายทะเบียน
ทองที่แจงใหผูขอทราบ
5. กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนทองที่จ ะออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ใหเปนหลักฐานและเรียกเก็บคาธรรมเนียม 50 บาท
6. เมื่อไดรับหนังสือสําคัญแลว ใหผูขอนําหนังสือสําคัญดังกลาวไปขอแกไข
รายการในทะเบี ยนบ านและหลั ก ฐานอื่ น ๆ ใหถู ก ตอ ง และขอเปลี่ ยนบั ตรประจํา ตั ว
ประชาชน
ขั้นตอนการติดตอ
1. เจาของผูจดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคําขอตามแบบ ช.5 ตอนายทะเบียนทองที่ที่
ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานพรอมหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)
2. นายทะเบียนทองที่ตรวจสอบคําขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่อสกุล เมื่อเห็น
วาถูกตองจะพิจารณาอนุญาตและออกหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบที่กรมการ
ปกครองกําหนดใหแกเจาของชื่อสกุลเพื่อมอบใหผูที่จะขอรวมใชชื่อสกุลขั้นตอนที่ 2
3. ผูขอรวมใชชื่อสกุลยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานพรอมหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล
4. นายทะเบียนตรวจสอบคําขอและหลักฐานการอนุญาตเมื่อเห็นวาถูกตองจะ
พิจารณา
5. ผูขอนําหนังสือสําคัญไปขอแกไขรายการในทะเบียนบานและหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของรวมทั้งขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน
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กิจกรรมฝกปฏิบัติท1ี่
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล
ชื่อ.........................................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.......
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย ลงหนาขอที่ถูกและเขียนเครื่องหมาย 
ลงหนาขอที่ผดิ
จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลได
2. วิเคราะหความสําคัญและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
( ..........)
( ..........)
( ..........)
( ..........)

1. วารุณี พรทิพย ชนิกานต หมายถึง เพศหญิง
2. สมเกียรติ สมพร ณัฐกานต หมายถึง เพศชาย
3. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลไมตองใหบิดา- มารดายินยอม
4. สําหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนทองที่จะออกหนังสือสําคัญ
แสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง (แบบ ช.2) ใหเปนหลักฐาน
(..........) 5. ผูที่ไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา " ณ " นําหนาชื่อสกุล
( ..........) 6 มีพยัญชนะเกินกวาเจ็ดพยัญชนะเวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
( ..........) 7. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 กําหนดใหผูมีสัญชาติไทยตองมี
ชื่อ- ชื่อสกุล
( ..........) 8. ผูมีสัญชาติไทยตองมีชื่อตัวและชื่อสกุลและไมตองมีชื่อรองก็ได
( ..........) 9. ชื่อสกุลตอง ไมพองหรือมุงหมายใหคลายพระปรมาภิไธยพระนาม
ของพระราชินี
( ..........) 10. เจาของผูจดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคําขอตามแบบช.5 ตอนายทะเบียนทองที่
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เรื่องที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
สาระสําคัญ
บัตรประจําตัวประชาชนเปนบัตรที่ใชแสดงความเปนคนไทยของผูถือบัตรผูมี
สัญชาติไทยเทานั้น ที่มีสิทธิมีบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ.2526และพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542ได
กําหนดไว ผูที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ตองมีประจําตัวประชาชน เพื่อที่จะ
ทําใหสามารถทราบ ไดวาบุคคลผูนั้นเปนใคร อายุเทาใด ภูมิลําเนาอยูที่ไหน เพื่อความ
สะดวกในการคนหาตัวบุคคล รวมถึงการใชเปนหลักฐานสําคัญในการติดตอราชการและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนได
2. ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
สาระการเรียนรู
กฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ตอนที่ 1 ความจําเปนของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตอนที่ 2 หลักเกณฑของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตอนที่ 3 วิธีการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
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ตอนที่ 1 ความจําเปนการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชนเปนบัตรที่ใชแสดงความเปนคนไทยของผูถือบัตร ผูมี
สัญชาติไทยเทานั้น ที่มีสิทธิมีบัตรประจําตัว ประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ.2526และพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ได
กําหนดไว ผูที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ตองมีประจําตัวประชาชน เพื่อที่จะ
ทําใหสามารถทราบ ไดวาบุคคลผูนั้นเปน ใคร อายุเ ทาใด ภูมิลําเนาอยูที่ไหน เพื่อ ความ
สะดวกในการคนหาตัวบุคคล รวมถึงการใชเปนหลักฐานสําคัญในการติดตอราชการและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
บัตรประจําตัวประชาชน จึงมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
ไทยและความสําคัญตอการวางแผนพัฒนาและบริหารประเทศชาติ โดยเฉพาะการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
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เมื่อบุคคลใดมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ก็ตองไปทําคํารองขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอในทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร
ชนิดของบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชน มี 2 ชนิด ดังนี้
(1) บัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร มีสีขาวลายพื้นสีฟา
(2) บัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร การออกบัตรชนิดนี้จะดําเนินการในทองที่ใด
ใหเปนไปตามประกาศที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด สวนบัตรที่ไมไดออกโดย ระบบ
คอมพิวเตอร ตองใชไปจนกวาบัตรหมดอายุ

ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดออกบัตรที่ทันสมัยขึ้นชนิดหนึ่งเรียกวา
บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงคหือเรียกวา Smart Card ดวยการฝง
ไมโครโปรเซสเซอรซิปไวในบัตร
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ตอนที่ 2 หลักเกณฑของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
พระราชบัญญัติบัตรประจํา ตัว ประชาชน พ.ศ.2526 และพระราชบัญญัติบัต ร
ประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ไดกําหนดไว ผูที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ 15
ปบริบูรณ แตไมเกิน70 ป ยกเวนผูที่ไดรับการยกเวนไมตองมีประจําตัวประชาชน ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่น ก็ใหใชบัตรประจําตัวอื่นแทน
ได เชนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่มีอายุเกิน 70 ป ที่ไดรับการยกเวนไมตองมี
ประจําตัวประชาชน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง บัตรประจําตัวประชาชน มีอายุการใชงาน
ได 6 ปนับตั้งแตการออกบัตร แตถาหากครบ 6 ปบริบูรณไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของ
ผูถือบัตรใหนับระยะเวลา ตอไปจนถึงวันครบรอบเกิดของผูถือบัตรหรือปถัดไป

การนับอายุของบุคคล จะเริ่มนับวันที่เกิดมาเปนวันที่หนึ่ง
ตัวอยาง ภาวดี เกิดวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2524 ภาวดีจะมีอายุครบสิบหาปบริบูรณ
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547

16

ตอนที่ 3 วิธีการขอมีบัตร
เงื่อนไขในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
1. กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรก เมื่ออายุครบ 15 ปบริบูรณ ตองไปยื่นขอมี
บัตรประชาชนตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแต
1) วันที่มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ
2) วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย
3) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย วาดวยการทะเบียน
ราษฎร
2. กรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุ
3. กรณีที่ผูที่ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
4. กรณีบัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
เมื่อพนักงานไดรับคํารองขอมีบัตรประชาชน(หรือเปลี่ยนบัตร) แลวพิจารณา
เห็นวาคําขอดังกลาวนั้น มีรายการครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็จะถายรูปผูยื่น
คําขอ และจะออกใบรับบัตรประชาชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งใบรับนี้จะมีผลใชได
เสมือนบัตรประชาชนตามระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผูถือบัตรเสียสัญชาติไทยไมวาดวยเหตุใด ผูนั้นหมดสิทธิที่จะใช
บัตรประชาชนนั้นตอไป และจะตองสงมอบบัตรประชาชนตอเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตน
มีภูมิลําเนาและหรือมีชื่ออยู ในทะเบียนบานภายในกําหนด 30 วันนับวันที่ตองเสียสัญชาติ

17

สัญชาติ
สัญชาติ คือ สิ่งที่บงแสดงวาบุคคลนั้นเปนสมาชิกของประเทศใดบุคคลดังตอไปนี้
ยอมไดสัญชาติในการเกิด
1. ผูเกิดโดยบิดาเปนผูม ีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
2. ผูที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทยโดยมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย แตไมปรากฏ
บิดาที่ชอบดวยกฎหมาย หรือบิดาไมมีสัญชาติ
3. ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย
การไดสัญชาติภายหลังการเกิดมีได 4 กรณี
1. การแปลงสัญชาติ (naturalization)
2. การสมรส (marriage)
3. การไดสัญชาติเดิมคืน(recover of nationality)
4. การเปลี่ยนแปลงอธิปไตย(cession of territory of subjugation)
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยเหนือดินแดน ยอมมีการเปลี่ยนแปลง
สัญชาติของพลเมืองดินแดนนั้นดวย
การเสียสัญชาติตาม พระราชบัญญัติมีอยู 5 กรณีคือ
1. การแปลงสัญชาติไปถือสัญชาติอื่น
2. การสละสัญชาติ โดยการสมรสกับชายตางดาว
3. การสละสัญชาติ คือขอสละความเปนคนไทยของตนตามกฎหมายไปถือ
สัญชาติตางประเทศ
4. การถอนสัญชาติ
5. การเสียสัญชาติโดยการรับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
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กรณีตัวอยาง

คํานึงในสิทธิขั้นพื้นฐานของคน ที่ควรจะไดรับนั้น มันไดถูกมารองรับ
พื้นฐานของการเปนมนุษยที่พึ่งควรจะไดรับหรือไม ปญหาดังกลาว ณ วันนี้มีกลุมคนที่
ไมมีสถานภาพทางบัตรเปนจํานวนลานกวาคนเปนกลุมคนที่ไมมีสถานภาพทางทะเบียน
(หรือผูที่ตกหลนทางทะเบียน) ปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนเงาสะทอนกลับ ไมวาการจะ
ไดรับการชวยเหลือในดานตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่พึ่งจะตองไดรับ จะยกตัวอยางใหเห็นอยาง
เชน กรณีของนางสาวไขมุก เทพรัตน หนึ่งในผูประสบปญหาความเดือดรอนจากกรณี
ของการไมมีเอกสารสิทธิการรับรองความเปนพลเมืองไทย เปนผูที่ตกอยูในกลุมบุคคลที่ถูก
จําแนกวากลุมคนไรรากเหงา ซึ่งจากปญหาดังกลาวทําให น.ส. ไขมุก เทพรัตน เปนผูที่ไมถูก
รับรองการเปนพลเมืองไทย สงผลทําให น.ส. ไขมุก ถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ควรจะไดรับ
ไมวาจะเปนการเปนผูมีบัตรประชาชนปญหาในการเขารับสมัครงาน การขาดสิทธิในการ
รักษาพยาบาลตามแนวนโยบายของรัฐ (30บาทรักษาทุกโรค) การเขามามีสวนรวมในทาง
การเมือง (การเลือกตั้ง) ขาดโอกาสทางการศึกษา สงผลทําใหเกิดความดอยประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต รวมไปถึงการเดินทางไปในที่ตาง ๆ ที่อยูในอาณาเขต
ของไทยไปจนถึงทั่วทุกมุมโลก
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ปญหาดังกลาวจึงนาถูกยกใหขึ้นมาเปนประเด็นที่ตองมีการแลกเปลี่ยนและ
ถกเถียง เพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหา อยางเปนรูปธรรม เพราะจากทีม่ ีการเก็บขอมูล
พื้นฐานในกรณีดังกลาว ยังมีกลุมบุคคลที่ตกอยูในสภาพ กลุมคนผูไรรากเหงา อีกเปน
จํานวนมากปจจุบัน น.ส. ไขมุก เทพรัตน เปนชื่อ-สกุลที่ถูกตั้งขึ้นมาเองโดยไมไดถูกรับรอง
ใหอยูในทะเบียนราษฎรแตอยางใด และก็ไมรูวาตัวเองอายุเทาไร โดยจะกลาวขอมูลพื้นฐาน
การดําเนินชีวิตของ น.ส. ไขมุก เทพรัตน มาตั้งแตเจาตัวพอจําความได และไดรับความ
ชวยเหลือทางดานขอมูลจาก นางระรวย แตงงาม เปนผูอุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแตเด็ก(ปา)
น.ส. ไขมุก เทพรัตน เลาใหฟงวา “เมื่อตอนอายุประมาณ 5 ป ไดอยูที่ บานปางปอ
ต.เปยงหลวง กิ่งอําเภอเวียงแห จังหวัดเชียงใหม โดยในตอนนั้นตัวเองไมทราบวาใครคือ
บิดา-มารดาของตนและมีชีวิตอยูที่ไหนตัวเองตองออกมาตอสูชีวิตดิ้นรนดวยตัวเอง หางาน
ทําเอง ไมวาจะเปนงานรับจางทั่วไปหรืองานอื่น ๆที่จะทําใหตัวเองอยูรอดตอไปได อยูที่นั้น
ไดประมาณ 3-4 ปตัวเองก็ไดเดินทางมากับเพื่อนรุนพี่ที่รูจัก (จําชื่อไมได) มายังจังหวัดกระบี่
เพื่อมาหางานทํา ชวงนั้นทํางานอยูรานขายอาหาร จนอยูไดสักระยะก็ไดมาเจอกับ นางระรวย
แตงงาม หลังจากที่ไดเจอกันนางระรวยจึงไดรับนางสาวไขมุกไปที่จังหวัดพังงา เขาอุปการะ
ดวยความสงสาร ปจจุบัน น.ส.ไขมุก เทพรัตน อยูที่บานเลขที่ 13 ม. 5 ต. คึกคัก อ.ตะกั่วปา
จ.พังงา รวมกับ นางระรวย แตงงาม และก็ไป ๆ มา ๆ ที่บานแฟน อยูที่ บานเลขที่ 62 ม. 7
ต.บางทอง จ.พังงา ประกอบอาชีพ ทําขนมขายตามโรงเรียน โดยไดแมของแฟนชวยสอนทํา
ขนม เพราะเห็นวาไมรูจะใหไปประกอบอาชีพอะไร น.ส. ไขมุก เลาดวยความรูสึกรันทดวา
เคยไปสมัครตามบริษัทเขาก็ไมรับ เพราะเปนคนไมมีบัตรประชาชน ทั้งที่ตัวเองก็อานออก
เขียนไดเหมือนคนอื่นๆ (ฝกอาน และเขียน ภาษาไทยไดดวยตัวเอง) ทําใหตัวเองรูสึกยอทอ
ตอชีวิต แตจะทําอยางไรไดตัวเองก็ตองตอสูกับชีวิตตอไป
จากกรณีปญหาดังกลาว รัฐบาลไทยหรือผูมีสวนเกี่ยวของ ควรที่จะให
ความสําคัญและตระหนักกับปญหา รวมหาแนวทางการแกไข เพื่อใหกลุม บุคคลเหลานี้
ไดมีสถานะภาพ และมีสิทธิที่พึงจะไดรับเสมือน พลเมืองคนหนึ่งที่มชี วี ิตอยูในประเทศไทย
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ความรูเสริม
ผูที่ตอ งมีบัตรประจําตัว ประชาชนตอ งมีอายุครบสิบหาปบริบูร ณ ซึ่ง ไดทํา
บัตรประจําตัว ประชาชน หลักฐานสําคัญ ซึ่งผูที่จะขอบัตรประชาชน ตองยื่นคํารอ งขอมี
บัตรคือทะเบียนบานพรอมสําเนา 1 ฉบับ และบัตรประชาชนที่หมดอายุ (ในกรณีการขอมี
บัตรเมื่อบัตรเกาหมดอายุ )
ความสําคัญการจัดทําเลขบัตรประชาชนไดเริ่มมีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2522 โดยกําหนดใหประชาชนมีเลขประจําตัวเปนรหัส 13 ตัว เปน 5 สวน
ดังตัวอยาง

3 - 1024 – 00724 -44 -2
3
หมายถึง ประเภทบุคคล
1024 หมายถึง จังหวัด อําเภอ
00724 หมายถึง กลุมบุคคล
44
หมายถึง ลําดับที่ของบุคคลแตละกลุม ซึ่งจะจายเลขตาม
ระบบทะเบียนบาน และสูติบัตรในแตละกลุม
2
หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกตอง Check Digit ของ
เลขประจําตัวประชาชนทั้งหมด
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กิจกรรมฝกปฏิบัติท2ี่
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ชื่อ.........................................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.....
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย ลงหนาขอที่ถูกและเขียนเครื่องหมาย 
ลงหนาขอที่ผิด
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1. นักเรียนอธิบายสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ควรรูได
2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
( ...........) 1. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
(............) 2. ผูที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ตองมีประจําตัวประชาชน
(............) 3. ผูที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ ไมตองมีประจําตัว
ประชาชน
( ...........) 4. การขอมีบัตรประชาชนตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในกําหนดเวลา 60 วัน
(............) 5. กรณีที่ผูถือบัตรเสียสัญชาติไทยไมวาดวยเหตุใดจะหมดสิทธิในการถือบัตร
( ...........) 6. สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด
ใหไดสัญชาติไทย
(............) 7. ผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตรประชาชนนั้นตอไป และจะตองสงมอบบัตร
ประชาชนตอเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตน มีภูมิลําเนา ภายในกําหนด 30 วัน
นับวันที่ตองเสียสัญชาติ
( ...........) 8. ความสําคัญการจัดทําเลขบัตรประชาชนกําหนดใหมีเลขประจําตัวเปน
รหัส 13 ตัวไดเริ่มมีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2520
( ..........) 9. 3 - 1006 – 02652 -38 - 5 รหัสที่ขีดเสนใตหมายถึง ลําดับที่ของบุคคล
แตละกลุม
( ..........) 10. 3 - 1006 – 02652 -38 - 5 รหัสที่ขีดเสนใตหมายถึง เลขตรวจสอบความ
ถูกตอง Check Digit
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับชือ่ บุคคล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลได
2. วิเคราะหความสําคัญและสามารถปฏิบัตติ นไดถูกตอง
ขอ 1. การที่บุคคลมีชื่อตัวและชื่อรองขอใด ขอ3. ขอใดเปนการตั้งชื่อหรือชื่อรองตาม
เปนเหตุผลสําคัญ
หลักเกณฑ
ก. เพื่อใหรูวาบุคลนั้นเปนใคร
ก. ราชทินนาม
ข. เพื่อใหรูประวัติบุคคลนั้นเปนใคร
ข. ความหมายไมเปนมงคล
ค. เพื่อเปนเอกลักษณของบุคคลนั้นๆ
ค. คําหรือความหมายไมหยาบคาย
ง. เพื่อใหรูวาบุคคลนั้นสําคัญอยางไร
ง. ชื่อเปนตางดาวแตมีความหมาย
ขอ 2. ขอใดไมใชหลักเกณฑการตั้งชื่อตัวและ ขอ4. บุคคลที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อหรือ
ชื่อรอง
ชื่อสกุลตองกระทําตามขอใด
ก. ไมพองกับราชทินนาม
ก. ยื่นคําขอตอเจาหนาที่ตํารวจ
ข. ไมเปนคําพองเสียงและมีความหมาย
ข. ยื่นคําขอตอนายอําเภอของตน
ค. ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
ค. ยื่นคําขอตอนายทะเบียนของตน
ง. เปนไปตามประกาศสํานัก
ง. ยื่นคําขอตอพนักงานปกครองทองทีน่ ั้นๆ
นายกรัฐมนตรี

23

ขอ 5 หลักเกณฑการทําบัตรประจําตัว
ประชาชน ตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ในขอใดเปนอันดับแรก
ก. ลงลายมือชื่อในคําขอมีบัตร
ข. แจงความประสงคตอเจาหนาที่
ค. กรอกคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน
ง. ตรวจสอบหลักฐานใหตรงกับ
สําเนาทะเบียนบาน

ขอ8. ในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
นั้นมีขั้นตอนหลายอยางยกเวนขอใด
ก. พิมพลายนิ้วมือ
ข. เจาพนักงานผูมีอํานาจลงนาม
ค. เจาหนาที่ตํารวจตรวจสอบ
หลักฐาน
ง. กรอกใบคําขอมีบัตรประจําตัว

ขอ6. บุคคลใดที่ไดรับการยกเวนไมตองทํา
บัตรประจําตัวประชาชน
ก. ครู
ข. นักเรียน
ค. ขาราชการ
ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ขอ9. ผูมีสิทธิมีบัตรประชาชนได จะตองมี
ลักษณะตามขอใด
ก. มีสัญชาติไทยเทานั้น
ข. มีอายุครบสิบหกปบริบูรณ
ค. มีภูมิลําเนาในทองที่นั้น
ง. มีการยื่นคําขอตอนายทะเบียน

ขอ7. ผูที่มีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองมี ขอ10. ในการขอเปลี่ยนบัตรใหมจะตอง
คุณสมบัติในขอใด
ดําเนินการตามขอใดเปนอันดับแรก
ก. มีในสูติบัตร
ก. ติดตอที่ทําการผูใหญบาน
ข. มีการนับอายุตามวันเกิด
ข. ติดตอที่วาการอําเภอทองที่
ค. มีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว
ค. ติดตอที่แผนกทะเบียนปกครอง
ง. มีอายุสิบหาปบริบูรณขึ้นไป
ง. ติดตอที่ทําการกํานันในทองที่
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เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติท1ี่
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง

ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย ลงหนาขอที่ถูกและเขียน
เครื่องหมาย  ลงหนาขอที่ผิด
จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลได
2. วิเคราะหความสําคัญและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
( )
( )
( )
( )
()
( )
( )
()
()
()

1. วารุณี พรทิพย ชนิกานต หมายถึง เพศหญิง
2. สมเกียรติ สมพร ณัฐกานต หมายถึง เพศชาย
3. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลไมตองใหบิดา- มารดายินยอม
4. สําหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนทองที่จะออกหนังสือสําคัญ
แสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง (แบบ ช.2) ใหเปนหลักฐาน
5. ผูที่ไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา " ณ " นําหนาชื่อสกุล
6 มีพยัญชนะเกินกวาเจ็ดพยัญชนะเวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
7. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 กําหนดใหผูมีสัญชาติไทยตองมี
ชื่อ- ชื่อสกุล
8. ผูมีสัญชาติไทยตองมีชื่อตัวและชื่อสกุลและไมตองมีชื่อรองก็ได
9. ชื่อสกุลตอง ไมพองหรือมุงหมายใหคลายพระปรมาภิไธยพระนาม
ของพระราชินี
10. เจาของผูจดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคําขอตามแบบช.5 ตอนายทะเบียนทองที่
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เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติท2ี่
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย ลงหนาขอที่ถูกและเขียน
เครื่องหมาย  ลงหนาขอที่ผิด
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1. นักเรียนอธิบายสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ควรรูได
2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
(  ) 1. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
(  ) 2. ผูที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ตองมีประจําตัวประชาชน
(  ) 3. ผูที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ ไมตองมีประจําตัว
ประชาชน
(  ) 4. การขอมีบัตรประชาชนตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในกําหนดเวลา 60 วัน
(  ) 5. กรณีที่ผูถือบัตรเสียสัญชาติไทยไมวาดวยเหตุใดจะหมดสิทธิในการถือบัตร
(  ) 6. สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด
ใหไดสัญชาติไทย
(  ) 7. ผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตรประชาชนนั้นตอไป และจะตองสงมอบบัตร
ประชาชนตอเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตน มีภูมิลําเนา ภายในกําหนด 30 วัน
นับวันที่ตองเสียสัญชาติ
(  ) 8. ความสําคัญการจัดทําเลขบัตรประชาชนกําหนดใหมีเลขประจําตัวเปน
รหัส 13 ตัวไดเริ่มมีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2520
(  ) 9. 3 - 1006 – 02652 -38 - 5 รหัสที่ขีดเสนใตหมายถึง ลําดับที่ของบุคคล
แตละกลุม
(  ) 10. 3 - 1006 – 02652 -38 - 5 รหัสที่ขีดเสนใตหมายถึง เลขตรวจสอบความ
ถูกตอง Check Digit
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล

ขอ1. ก

ขอ2. ข ขอ3. ค ขอ4. ค ขอ 5. ข

ขอ6. ค

ขอ7. ง ขอ8. ค ขอ9.ก ขอ10. ค
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล

ขอ1. ก

ขอ2. ข ขอ3. ค ขอ4. ค ขอ 5. ค

ขอ6. ค

ขอ7. ง ขอ8. ค ขอ9.ก ขอ10. ค
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กระดาษคําตอบ
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย
ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.....
--------------------------------------------------------------------ทดสอบกอนเรียน
ขอ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทดสอบหลังเรียน
ก ข ค ง

สรุปผลการเรียน
ประเมินผล
เต็ม
ได

กิจกรรม
ที่ 1
10

กิจกรรม
ที่ 2
10

รวม
20

กอนเรียน หลังเรียน พัฒนา
10

10
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แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3...............ปการศึกษา...........................
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมที.่ ..........เรื่อง.........................................
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3...............ปการศึกษา...........................
ลําดับ
ที่

ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9
เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวม

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

การพัฒนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25…..
รวม
เฉลี่ย
ลงชื่อ------------------------------------------------------ผูสอน

32

