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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

2 ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

	 ท่านผู้อ่าน	 เพื่อนข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด	 ส�านักทะเบียนจังหวัด	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอ	 และส�านักทะเบียนท้องถิ่น

ทุกท่านครับ	 พบกันเป็นคร้ังที่สองแล้วกับผมในบทบาทของบรรณาธิการอ�านวยการ	 วารสาร	 The	 one	 ฉบับเดือน

ธันวาคม	2563	เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนก็จะผ่านพ้นปีพุทธศักราช	2563	และจะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช	2564

	 ส�าหรับวารสารฉบับเดือนธันวาคม	 2563	 มีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากมาย	 อาทิเช่น

อธบิดกีรมการปกครอง	เป็นประธานในพิธปีฏญิาณตนและมอบบัตรประจ�าตวัประชาชนให้กบัผูไ้ด้รบัสญัชาตไิทยในพืน้ท่ี

อ�าเภอแม่อาย	จังหวดัเชยีงใหม่	การประกาศผลและมอบรางวลัศาลเจ้าบรหิารงานดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	การขยายจดุ

ให้บริการประชาชน	“เคาน์เตอร์	อ�าเภอ..ยิม้”	มาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	

2019	ในการให้บรกิารประชาชนงานทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชน	การน�าส่งเงนิค่าธรรมเนยีมและเงนิค่าปรับ

งานบัตรประจ�าตัวประชาชน	สถานการณ์ปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	การแจ้งการเกิด

และสิทธิในสัญชาติของเด็กหญิง	และยังมีเรื่องอื่นๆ	อีกมากมาย	อย่าพลาดติดตามกันนะครับ

	 ในโอกาสส่งท้ายปีพุทธศักราช	2563	นี้	ผมขอส่งก�าลังใจและขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงาน	

ส�านกับรหิารการทะเบยีน	ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค	ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาคสาขาจงัหวดั	ส�านกัทะเบยีนจงัหวดั

ส�านักทะเบียนอ�าเภอ	และส�านักทะเบียนท้องถิ่นทุกท่าน	ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	ทุ่มเท	และ

เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการงานทะเบียนและบัตรฯ	 จนมีผลการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง

และสามารถเป็นท่ีพ่ึงให้กับประชาชนได้อย่างดียิ่งตลอดมา	 แล้วพบกันใหม่ในปีพุทธศักราช	 2564	 ฉบับประจ�าเดือน

มกราคม	2564	ครับ

นายสันติ รังษิรุจิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บก.แถลง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

3ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นประจ�าปี

พ.ศ.	 2563	 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบริหารงานศาลเจ้า

โดยมี	 นายสันติ	 รังษิรุจิ	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

เป็นผู้กล่าวรายงาน	เมื่อวันจันทร์ที่	7	ธันวาคม	2563	ระหว่างเวลา	

15.00	–	16.00	น.	ณ	โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์	แขวงรองเมือง	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

  นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจ�าตัวประชาชน

แก่ราษฎรในพ้ืนทีอ่�าเภอแม่อาย	จงัหวดัเชยีงใหม่	ทีไ่ด้รบัสญัชาติไทย

จ�านวน	20	ราย	โดยงานสัญชาติและสถานะบุคคล	เป็น	1	ใน	10

โครงการส�าคญัทีไ่ด้มกีารด�าเนินการและยกระดับงานดังกล่าวอย่าง

ต่อเน่ือง	เพือ่ให้เกดิการพฒันาสถานะและแก้ปัญหาด้านสัญชาติ

ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 3	 ธันวาคม	 2563

ณ	หอประชุมอ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

4 ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

 ศนูย์บรหิารการทะเบยีน ภาค 3 สาขาจงัหวดัอบุลราชธานี  

ร่วมพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการประชาชน	 “อ�าเภอ..ยิ้ม”	 โดย

นายสฤษดิ	์วฑิรูย์	ผูว่้าราชการจงัหวดัอบุลราชธาน	ีเป็นประธานพธิี

เมื่อวันอังคารที่	1	ธันวาคม	2563	เวลา	11.00	น.	ณ	ศูนย์การค้า

เซน็ทรลัพลาซ่าอบุลราชธาน	ีต�าบลแจระแม	อ�าเภอเมอืงอบุลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา

จังหวัดอุบลราชธานี	 ร่วมกับ	 ส�านักทะเบียน

อ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี

ออกให้บริการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่	 โดย	 นายสฤษดิ์	

วฑิรูย์	ผูว่้าราชการจงัหวดัอุบลราชธาน	ีได้เดินทาง

ไปตรวจเยี่ยมและมอบบัตรฯ	 ให้กับผู ้มารับ

บริการ	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	24	ราย	เมื่อวันพุธที่	

9	 ธันวาคม	 2563	ณ	 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง

หมู่ที่	 5	 ต�าบลโนนกุง	 อ�าเภอตระการพืชผล	

จังหวัดอุบลราชธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

5ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล เป็นประธานการประชุม

หารือแนวทางในการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการยืนยัน

ตัวบุคคล	 และตรวจสอบความเป็นผู ้มีสิทธิเลือกตั้งกับคณะ

ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	เมือ่วนัศุกร์ที	่18	ธนัวาคม	

2563	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องประชุมบัวขวัญ	ชั้น	2	ส�านักบริหาร

การทะเบียน	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	

จังหวัดปทุมธานี

 นายสนัต ิรงัษริจุ ิผู้อ�านวยการส�านกับริหารการทะเบยีน ให้การต้อนรบั

และประชมุร่วมกับคณะท�างานศกึษาและประเมนิระบบการทะเบียนราษฎรของ

กลุ่มประชาชนท่ีเข้าถึงยาก	 ครั้งท่ี	 2/2563	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 1	 ธันวาคม	 2563

เวลา	10.00	-	15.00	น.	ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ชั้น	2	ส�านักบริหารการทะเบียน	

อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

6 ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

	 กรมการปกครองได้จัดท�าระบบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานบัตรประจ�าตัวประชาชน	 โดยปรับปรุงจากระบบ
การออกใบเสรจ็รับเงนิด้วยการเขยีนมอืในเล่มแบบพมิพ์ใบเสรจ็รับเงนิ	เป็นการออกใบเสรจ็รบัเงนิด้วยระบบคอมพวิเตอร์	โดยข้อมลูการออก
ใบเสร็จรับเงินจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ทุกรายการซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา	ตลอดจนได้วิเคราะห์
ปัญหาและปรับปรุงระบบการน�าส่งเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้
 1. การน�าส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับการออกบัตรประจ�าตัวประชาชน -	การก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนน�าส่งเงิน
ณ	 ทุกสิ้นวันท�าการ	 แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจะน�าส่งเงินก่อนส้ินวันท�าการตามเวลาที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	 เช่น
เวลา	 15.30	 น.	 เป็นต้น	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะต้องด�าเนินการทางธุรการหรือต้องน�าเงินฝากเข้าบัญชีก่อนธนาคารปิดท�าการ
หรือน�าเงินส่งจังหวัดให้ทันเวลาในแต่ละวัน	 ท�าให้กรณีหากมีประชาชนมาติดต่อขอมีบัตรหลังห้วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนน�าส่งเงินให้
เจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิในวนันัน้แล้ว	จะท�าให้มเีงนิค่าธรรมเนยีมหรอืเงนิค่าปรบัของวนันัน้ตกค้างอยูก่บัเจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบยีนซึง่โดยหลกัแล้ว
จะต้องท�าการน�าส่งเงินดังกล่าวในวันท�าการถัดไป	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 ระบบโปรแกรมฯ	 เดิมจึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสามารถเลือกหรือ
ก�าหนดเลขทีใ่บเสร็จเพือ่พมิพ์แบบรายงานการน�าส่งเงนิเองได้	จงึเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าทีบ่างรายกระท�าการทจุรติน�าส่งเงนิไม่ครบตามใบเสรจ็
รบัเงนิทีอ่อกจริง	หรือกระท�าการปลอมแปลงเอกสารแบบรายงานการน�าส่งเงนิ	(ไม่ได้จัดพมิพ์ออกจากฐานข้อมลูระบบคอมพิวเตอร์)	ส่งมอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ดังนั้น	กรมการปกครองจึงได้ปรับปรุงระบบการน�าส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับบัตรประจ�าตัวประชาชน	
โดยปรับปรุงระบบโปรแกรมการจัดพิมพ์แบบรายงานการตรวจสอบรายได้และน�าส่งเงิน	 ซ่ึงระบบจะเรียงเลขที่ใบเสร็จที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว	
ณ	 วัน	 เวลา	ที่จัดพิมพ์แบบรายงานฯ	แบบอัตโนมัติ	 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่สามารถเลือกหรือก�าหนดเลขที่ใบเสร็จเพื่อพิมพ์ในแบบ
รายงานฯ	 เองได้	 และในกรณีที่มีการออกใบเสร็จรับเงินภายหลังจากการพิมพ์แบบรายงานฯ	แล้วในวันน้ัน	 เลขที่ใบเสร็จรับเงินดังกล่าว
จะถกูน�าไปรวมเพ่ือน�าส่งเงนิในวนัท�าการถดัไปโดยอตัโนมตั	ิทัง้นี	้ได้ตดิตัง้ใช้งานระบบโปรแกรมฯ	ดงักล่าวตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2562	เป็นต้นมา
 2. การน�าส่งเงินค่าธรรมเนียมการขอคัดและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตร	-	กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชน	ก�าหนดให้
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือผู้รับมอบอ�านาจจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงสามารถที่จะขอตรวจหลักฐาน	 รายการ	 หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรหรือ
จะขอให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองส�าเนาข้อมูลดังกล่าว	 ทั้งนี้	 กระบวนงานการขอตรวจ	 คัด	 หรือคัดและรับรอง
ส�าเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร	ระบบเดิม	ผู้ขอรับบริการจะยื่นค�าขอเป็นเอกสารกระดาษเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีค�าสั่งเพื่อด�าเนินการ
ตรวจคัดหรือคัดและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรให้ผู้ขอรับบริการ	 แล้วจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขอรับบริการ
โดยในห้วงทีผ่่านมาพบว่า	มกีารด�าเนนิการโดยไม่มีค�าขอหรอืไม่มีค�าส่ังในค�าขอซึง่สุ่มเส่ียงต่อการกระท�าละเมิดข้อมูลส่วนบคุคล	ไม่มีการจดัเกบ็
เงนิค่าธรรมเนยีมซึง่ผดิระเบยีบและหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วข้อง	หรอืมกีารจดัเก็บเงนิแต่ไม่มกีารออกใบเสรจ็รบัเงนิหรอืไม่มกีารน�าส่งเงินให้กบั
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินอันถือเป็นการกระท�าทุจริต	 ซึ่งส่วนกลางไม่สามารถตรวจสอบการด�าเนินการดังกล่าวได้	 ดังนั้น	 กรมการปกครอง
จึงได้ท�าการปรับปรุงระบบโปรแกรมการขอคัดและรับรองส�าเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน	 โดยให้มีระบบการออกใบเสร็จ
รับเงินค่าธรรมเนียมพร้อมการออกค�าขอผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทุกรายการ	ทั้งนี้	ได้ติดตั้งใช้งานระบบโปรแกรมดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม	
2562	เป็นต้นมา

	 ในการนี้	 เพื่อให้การน�าส่งเงินมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

กรมการปกครองจึงได้ปรับปรุงกระบวนการน�าส่งเงินค่าธรรมเนียม

และเงินค่าปรบังานบตัรประจ�าตวัประชาชน	(การน�าส่งเงนิค่าธรรมเนยีม

และเงินค่าปรับการออกบัตรประจ�าตัวประชาชน	 และการน�าส่งเงิน

ค่าธรรมเนียมการขอคัดและรับรองส�าเนาข้อมูลเก่ียวกับบัตร)
โดยให้มีระบบโปรแกรมการตรวจสอบและรายงานรายได้จาก

การท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน ซึง่ระบบจะให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบยีน

ตรวจสอบแล้วบันทึกการน�าส่งเงินและจัดพิมพ์ใบน�าส่งเงินทุกครั้ง	

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	

จ�านวนเงิน	 และแบบรายงานการตรวจสอบรายได้และน�าส่งเงินที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนน�าส่งกับฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได	้

โดยตดิตัง้ใช้งานระบบโปรแกรมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม	2563	เป็นต้นมา

การน�าส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานบัตรประจ�าตัวประชาชน 
โดย ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการน�าส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 1.	การน�าส่งเงนิค่าธรรมเนยีมและเงนิค่าปรับ	ทกุวนัท�าการ	ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัพมิพ์ส�าเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนยีมและเงนิค่าปรบั
และแบบรายงานการตรวจสอบรายได้และน�าส่งเงินจากฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์	 แล้วตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของรายการและ
จ�านวนเงินที่จัดเก็บได้แล้วเสนอหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่ายทะเบียนแล้วแต่กรณี
	 2.	ให้หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรแล้วแต่กรณี	ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ	โดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	
จ�านวนเงินและแบบรายงานการตรวจสอบรายได้และน�าส่งเงินที่เจ้าหน้าที่เสนอกับรายการในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์	 โดยใช้ระบบ
โปรแกรมการตรวจสอบและรายงานรายได้จากงานทะเบียน	ให้ถูกต้องตรงกันทุกครั้งก่อนน�าส่งเงินให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
	 3.	ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน	จ�านวนเงนิ	และแบบรายงานการตรวจสอบรายได้และน�าส่งเงนิทีเ่จ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนน�าส่งกับฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์	 โดยใช้ระบบโปรแกรมการตรวจสอบและรายงานรายได้จากงานทะเบียน	 ให้ถูกต้อง
ตรงกันด้วยความละเอียดรอบคอบทุกครั้งก่อนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในเอกสารการน�าส่งเงินแต่ละฉบับ	ทั้งนี้	 การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์	(ฉบบัที	่6)	พ.ศ.	2563	ของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือส�านักทะเบียนกลาง	ที่	มท	0309.1/ว	90	ลงวันที่	17	มีนาคม	2563

(อ้างอิงหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309/ว 17683 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563)

หมายเหต ุ- ส�านกัทะเบยีนแห่งใดมยีอดเงนิคงค้างการน�าส่งสะสมเป็นจ�านวนมากหรอืมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัขัน้ตอนการน�าส่งเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2791 7620 

ขั้นตอนการบันทึกการน�าส่งเงินจากการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 การน�าส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานบัตรประจ�าตัวประชาชน	 นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจะใช้โปรแกรมรายงาน
การตรวจสอบรายได้และการน�าส่งเงนิจากการท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนเพือ่พิมพ์แบบรายงานการตรวจสอบรายได้และน�าส่งเงนิจากการ
ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	 แบบย่อ	 หรือ	 แบบแสดงรายชื่อบุคคล	 แล้ว	 ยังมีขั้นตอนต่อเนื่องท่ีส�าคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง	 คือ	 การบันทึกการ
น�าส่งเงนิ	และพิมพ์ใบน�าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิทะเบยีนบตัร	ซึง่หากไม่ได้ด�าเนนิการในขัน้ตอนนีใ้นแต่ละวนัจะท�าให้มยีอดเงนิคงค้างการน�าส่ง
ในระบบคอมพวิเตอร์ของวนัน้ันๆ	สะสมไปจนกว่าจะได้ท�าการบนัทกึการน�าส่งเงนิในครัง้ถดัไป	ดงันัน้	จงึขอให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบยีนท�าการ
บันทึกการน�าส่งเงินเป็นประจ�าทุกวัน	ตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	เข้าสูห่น้าจอเมนรูะบบบตัรประจ�าตวัประชาชน	เมนหูลัก
ระบบบตัรประจ�าตวัประชาชนคนไทย	ทีเ่มนูย่อย	“ระบบการตรวจสอบ
และรายงานรายได้จากการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน”เลือกหัวข้อ	
“การออกรายงานแสดงรายได้	การท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน”
	 2.	ที่รายการด้านซ้ายของหน้าจอ	เลือกหัวข้อ	“บันทึกและ
ตรวจสอบการน�าส่งเงิน”	แล้วเลอืกส�านกัทะเบียน	และส�านกัทะเบยีน
สาขา	(ถ้ามี)	และเลือกปุ่ม	“บันทึกการน�าส่ง”	แล้วกดปุ่ม	“ค้นหา”	
จากนัน้จะปรากฏรายการค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัของการออกบตัร
และการคัดรับรองส�าเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ส�านักทะเบียนยังไม่ได้
ท�าการบันทึกน�าส่งทั้งหมดขึ้นมาให้ตรวจสอบ
	 3.	 เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง	 ให้กดปุ่ม	 “บันทึก”	
ระบบจะแสดงข้อความว่า	“ต้องการบนัทกึหรอืไม่”	ให้กดปุม่	“ตกลง”	
แล้วระบบจะแสดงข้อความว่า	 “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”	 จากนั้นให้
กดปุ่ม	“ปิด”
	 4.	 เมื่อกดปุ่ม	 “ปิด”	 แล้ว	 ระบบจะแสดง	 “ใบน�าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน	ทะเบียนบัตร”	ให้กดปุ่มพิมพ์เอกสารดังกล่าวออกมา
เป็นเอกสารการน�าส่งเงินให้กับฝ่ายการเงินต่อไป

7ฉบับเดือน ธันวำคม 2563
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สถานการณ์ปัญหาการทจุริตทางทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชน
โดย ส่วนป้องกนัและปราบปรามการทจุริตการทะเบียนและบตัรประจ�าตวัประชาชน

 ในโลกปัจจบัุน ทีม่คีวามเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละ

การคมนาคมขนส่ง	 ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรของการเปิด

เสรีทางการค้า	การลงทุน	การผลักดันทางด้านเศรษฐกิจ	ส่งผลให้เกิด

ความไม่สมดลุของการจ้างงานท�าให้เกิดการหลัง่ไหลของแรงงานต่างด้าว

เข้ามาเป็นจ�านวนมาก	ทั้งที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือลักลอบเข้า

ประเทศอย่างผิดกฎหมายเกิดปัญหาแรงงานข้ามชาติขึ้นประกอบกับ

นโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ

บุคคลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับบุตรคนต่างด้าวที่เข้ามา

อาศัยอยู ่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

คนเข้าเมืองซึ่งเกิดในประเทศไทย	 หรือคนต่างด้าวซึ่งเป็นคนไร้รัฐ

ไร้สญัชาต	ิ(Stateless	person)	ไม่มหีลกัฐานของประเทศใดๆ	ทีร่บัรอง

ว่าเป็นคนในปกครองของประเทศนั้น	 แต่มีภูมิล�าเนาหรือมีที่อยู่อาศัย

เป็นหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทย	 ซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยท่ีตกหล่นจาก

การส�ารวจจดัท�าทะเบยีนตามยทุธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ

สิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย

	 ด้วยสภาวการณ์ดังกล่าว	ท�าให้มีบุคคลต่างด้าว

เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยเพิม่สงูขึน้	ทัง้ในลกัษณะของ

ผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและมิชอบด้วย

กฎหมาย	 ความต้องการมีบัตรประจ�าตัวประชาชน

ในหมู่ของคนต่างด้าวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้

เฉกเช่นคนไทย	 ก่อให้เกิดปัญหาการปลอมแปลง

บัตรประจ�าตัวประชาชนระบาดอย่างหนัก	 ไม่ว่าจะ

เป็นบัตรประจ�าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ�าตวับคุคล

ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยก็ตาม	 เพื่อเป็นหลักฐานเอกสาร

ในการพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลต่อเจ้าหน้าที	่

และเป็นหลกัฐานเอกสารในการทีจ่ะได้รบัการรบัรอง

และคุ ้มครองจากรัฐในเรื่องของสิทธิและหน้าท่ี

ภายใต้กรอบที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และกฎหมายก�าหนด	 เช่น	 สิทธิการรักษาพยาบาล	

สทิธิการเลอืกตัง้	การสมคัรงาน	การตดิต่อธุรกิจการค้า
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การท�านิติกรรมสัญญาและการติดต่อประสานงานกับ

ส่วนราชการหรือภาคเอกชน	รวมทัง้เป็นหลกัฐานทีห่น่วยงานต่างๆ

ใช้เพื่อการตรวจสอบบุคคลหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ออกใบอนุญาต	 หรือหนังสือส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 ใบอนุญาต

ขับรถ	บัตรเครดิต	เป็นต้น	ดังนั้น	บัตรประจ�าตัวประชาชน	

จึงกลายเป็นเอกสารทีผู่ไ้ม่มสัีญชาตไิทยหรือคนไทยทีย่งัไม่มี	

ชื่อในทะเบียนบ้านมีความต้องการเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ที่พึงได้รับจากรัฐ

 จากสถิติการรับเร่ืองร้องทุกข ์/ร ้องเรียน/

แจ้งให้ตรวจสอบ	กรณทีจุรติทางทะเบยีนและบตัรประจ�าตวั

ประชาชนของส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การทะเบียน	 และบัตรประจ�าตัวประชาชน	 (สปท.)

ส�านักบริหารการทะเบียน	 (สน.บท.)	 พบว่ามีเรื่องเข้ามา

จ�านวนไม่น้อยแม้ว่าปัจจุบันส�านักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครองจะได้พัฒนาปรับปรุงระบบโปรแกรมการ

ออกบตัรประจ�าตวัประชาชนในการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูล

อตัลกัษณ์บคุคลของผูข้อมบีตัรให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้	

โดยได้เพิม่การตรวจสอบด้วยเทคโนโลยรีะบบการรูจ้�าใบหน้า	

(Face	 Fecognition)	 และท�าการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ

และภาพใบหน้าของผู้ขอมีบัตรกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง

แล้วก็ตาม	ปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัว

ประชาชนในระยะหลังยังคงปรากฏอยู่	 จากการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง	 ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

สามารถจ�าแนกได้ว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากองค์ประกอบ

ส�าคัญๆ	3	ประการ	คือ

	 1.	ผูป้ฏบิตังิานขาดจิตส�านึก	มเีจตนาทจุริต	แสวงหา

ผลประโยชน์จากอ�านาจหน้าที่

	 2.	กฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่มีความซับซ้อน	

และยากต่อการท�าความเข้าใจ	การตีความผดิไปจากเจตจ�านง

ของกฎหมายระเบียบ

	 3.	กระบวนการ/ขัน้ตอนการปฏบิติังานทีเ่ปิดโอกาส

ให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. จ�านวน (เรื่อง)

2559 290

2560 203

2561 246

2562 222

2563 203

2564 41

ข้อมูล	ณ	วันที่	11	ธันวาคม	2563

	 ด้วยเหตุนี้การจัดการฐานข้อมูลและการป้องกัน

และปราบปรามมิให้มีการท�าทุจริตหรือการสวมตัวท�าบัตร

ประจ�าตัวประชาชน	 จึงมีความส�าคัญหากไม่มีมาตรการ

ป้องกนัและปราบปรามลงโทษผูก้ระท�าผดิอย่างเดด็ขาด	จรงิจงั

จะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลในการพิสูจน์ตัวตนของ

ประชาชนชาวไทย	ท�าให้บัตรประจ�าตวัประชาชนขาดความเช่ือถอื

การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเช่ือมโยงบริการภาครัฐต่างๆ

จะเกิดความเสียหาย	ขาดความถูกต้องแม่นย�า	และที่ส�าคัญ

คอืคณุธรรมของข้าราชการเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องจะเสือ่มถอยลง

สวนทางกับความเจริญทางเทคโนโลยีซึ่งยากต่อการควบคุม

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

อ้างอิง : หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 26066

 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562
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ผลการคดัเลือกศาลเจ้าบริหารงานดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ.2563

โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป

 กรมการปกครอง	 ได้จัดท�าโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 โดยให้จังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร	 คัดเลือกศาลเจ้าดีเด่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 โดยมีศาลเจ้าได้รับโล่รางวัล

และเงินสดระดับประเทศ	จ�านวน	15	รางวัล	แยกเป็น	3	ขนาด	ดังนี้

1 .ศาลเจ้าขนาดเล็ก

1.1 ศาลเจ้าขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลเจ้าหลักเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร

1.4 รางวัลชมเชย (1) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

   (2) ศาลเจ้าปุนเทา อ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1.2 ศาลเจ้าขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

      ได้แก่ ศาลเจ้าอิมเก็ง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1.3 ศาลเจ้าขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

      ได้แก่ ศาลเจ้าพระเสื้อเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 ฉบับเดือน ธันวำคม 2563
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2. ศาลเจ้าขนาดกลาง

2.4 รางวัลชมเชย (1) ศาลเจ้าแม่ทับทิม (จุ้ยบ้วยเนี้ยว) อ�าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

   (2) ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ อ�าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

2.1 ศาลเจ้าขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ 

         ได้แก่ ศาลเจ้าปุง้เถ่ากง อ�าเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่

2.3 ศาลเจ้าขนาดกลาง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

      ศาลเจ้าไหหล�าบ้านดอน อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.2 ศาลเจ้าขนาดกลาง รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 ได้แก่                                                       

     ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

     จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3.ศาลเจ้าขนาดใหญ่

 3.1 ศาลเจ้าขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลเจ้าท่งเฮงตั๋ว อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

3.2 ศาลเจ้าขนาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   

      ได้แก่ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง อ�าเภอเมืองปัตตานี                                   

      จังหวัดปัตตานี

3.3 ศาลเจ้าขนาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

      ได้แก่ ศาลเจ้ากัมเทียนไต้ตี่ปุ่งเฒ่ากงม่า

      อ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร                

12 ฉบับเดือน ธันวำคม 2563

3.4 รางวัลชมเชย (1) ศาลเจ้าเล่งสั้นเก้ง อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

   (2) ศาลเจ้าหลักเมืองตราด อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

13ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

 สืบเนื่อง	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ซึ่งเป็นโรค

ตดิต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่งชือ่และ

อาการส�าคัญของโรคติดต่ออันตราย	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2563

มแีนวโน้มการตดิเชือ้อย่างต่อเนือ่งและมีปรมิาณสูงขึน้เรือ่ย	ๆ

อย่างรวดเรว็และเป็นวงกว้าง	ท�าให้มกีารประกาศพ้ืนทีค่วบคมุ

สูงสุดในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการ

เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว	 และ

ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง

พื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชน	 รวมถึงสถานที่ราชการท่ีมี

ประชาชนขอรบับรกิารจ�านวนมาก	โดยเฉพาะส�านกัทะเบยีน

อ�าเภอและส�านกัทะเบยีนท้องถิน่ถอืเป็นสถานทีท่ีม่ปีระชาชน

เข้ามารับบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัว

ประชาชนเป็นจ�านวนมากทัง้คนสญัชาติไทย	และคนต่างด้าว	

จึงขอให้ทุกส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่น

ถอืปฏบิตัติามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เช่น

การท�าความสะอาดสถานทีป่ฏบิตังิานและสถานทีใ่ห้บรกิาร

ประชาชนเป็นประจ�าทุกวัน	 การตั้งจุดคัดกรองบุคคลท่ี

เข้าออกส�านักทะเบียน	 การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและประชาชนผูเ้ข้ารบั

บริการมาตรการระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)

โดยจดัจดุพกัคอย	และจ�ากัดจ�านวนผูเ้ข้ารบับรกิาร	การบรกิาร

จองคิวออนไลน์	 เป็นต้น	 โดยให้มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์	 และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ

ทางกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	โดยเคร่งครัด

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

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
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การแจ้งการเกิดและสิทธิในสญัชาติของเด็กหญิง
โดย ส่วนการทะเบยีนราษฎร

ไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่าบดิาและมารดาของบคุคลดังกล่าวเป็นใคร	
สญัชาตอิะไร	การพจิารณาเรือ่งสญัชาตจิงึต้องเป็นไปตามมาตรา	7	(2)
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)
พ.ศ.	 2535	 กล่าวคือเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 โดยการเกิดตามหลัก
ดินแดน	 อย่างไรก็ตามหากต่อมาภายหลังนายทะเบียนหรือเจ้า
พนกังานตรวจพบข้อเทจ็จรงิว่าเดก็หญงิ	ข.	ไม่ได้เกดิในประเทศไทย	
หรอืไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะได้สญัชาตไิทย	ให้นายทะเบยีนยกเลิกค�าส่ัง
การรบัแจ้งการเกดิและจ�าหน่ายรายการทะเบยีนของบคุคลดงักล่าว
โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.	2539

ข้อกฎหมาย
 - พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (รวมแก้ไขเพิม่เตมิ
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) มาตรา 19
 - พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 มาตรา 7
 - พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22
 - ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีน
ราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

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

	 เด็กหญิง	ข.	อายุประมาณ	5	ปี	ถูกทอดทิ้ง	
ในขณะทีย่งัเป็นเดก็ทารกไว้หน้าบ้าน	ในเขตอ�าเภอ	ส.
ตั้งแต่เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2557	 โดยมีนางสาว	 ช.
เป็นผู้พบเห็น	 และไม่ทราบว่าบิดามารดาของเด็ก
หญิง	ข.	เป็นใคร	จึงรับเด็กหญิง	ข.	มาให้นางสาว	ย.	
มารดาของนางสาว	ช.	เป็นผูด้แูลเดก็หญิง	ข.	มาจนถึง
ปัจจบุนั	เดก็หญงิ	ข.เป็นผูม้สีทิธไิด้สญัชาตไิทยหรอืไม่	
ตามกฎหมายข้อใด

เด็กหญิง	ข.	มีสถานะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง	ไม่ปรากฏ
บดิาและมารดา	กรณนีีจ้งึเทียบเคยีงได้กบัเดก็แรกเกดิ
หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง	 ตามมาตรา	 19	 แห่ง	
พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2534	แก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2551	 จะต่างกันตรงที่
นางสาว	 ช.	 ไม่ได้น�าตัวเด็กส่งมอบให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ	หรอืเจ้าหน้าทีข่องกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อ
ท�าหน้าที่เป็นผู ้แจ้งการเกิด	 เท่านั้น	 ประกอบกับ
นางสาว	ช.	ได้พบเด็กหญิง	ข.	 ในขณะที่อาศัยอยู่ใน
เขตพืน้ทีอ่�าเภอ	ส.	ซึง่ถือได้ว่าเป็นส�านกัทะเบียนแรก
ที่พบเด็ก	ดังนั้นนายทะเบียนอ�าเภอ	ส.	ในฐานะเป็น
นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งจงึมหีน้าทีร่บัแจ้งการเกิดให้แก่
เด็กหญิง	 ข.	 ส่วนประเด็นการพิจารณาสถานะ
การเกิดและสัญชาติของเด็กหญิง	ข.	นั้น	การรับแจ้ง
การเกดิเดก็ไร้เดยีงสาท่ีถูกทอดท้ิง	โดยให้นายทะเบียน
พิจารณาจากอายุของเด็กในขณะพบเด็ก	 สถานท่ี
ท่ีพบเด็กและข้อมูลเกี่ยวกับบิดาและมารดาของเด็ก
ตามทีป่รากฏตามหลกัฐานเอกสารหรอืจากพยานบคุคล
ทีเ่กีย่วข้องเป็นส�าคัญ	ซึง่กรณขีองเด็กหญงิ	ข.	ถกูพบตวั
ที่อ�าเภอ	 ส.	 ในขณะที่มีอายุไม่ถึง	 1	 ขวบ	 ย่อมไม่
อาจพิจารณาได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดต่างประเทศ	 อีกท้ังยัง

ค�าถาม

ค�าตอบ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

15ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธนาคม	จงจิระ,	ศักดิ์ฤทธิ์	สลักค�า,	พิริยะ	ฉันทดิลก,	บรรณาธิการอ�านวยการ สันติ	รังษิรุจิ

ท์ี่ปรึกษา	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	ประเชิญ	สมองดี,	ลักษณา	อภิรติปัญญา,	ณัฐธยาน์	ตรีรัตนานุสรณ์,	สุโสฬส	พึ่งบุญ,	พิธาสรวง	จันทร์ฉายฉัตร,	อภิญญา	อุ่นเรือน,	ธีรภัทร	มีอารีย์,	เอกอนันต์	ศรีอินทร์

บรรณาธิการประจ�าฉบับ ชาคริต	ตันพิรุฬห์	กองบรรณาธิการ	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล,	กรองแก้ว	แสงภูริภัทร์	ฝ่ายจัดท�า	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก,	สิตานัน	บุณโยดม	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรพล	ศุยะสุนานนท์,	พรทิพย์	สงศรีอินทร์,	มีชัย	จุลภักด์ิ

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

ความดี = ความสขุ

ศูนย์บริหารการทะเบยีนภาค 7 สาขาจงัหวัดกาญจนบรุ ี
ร่วมกับส�านกัทะเบยีนอ�าเภอสงัขละบุร ีออกหน่วยบริการท�าบตัรเคลื่อนที่

ตามโครงการให้สถานะเด็กนักเรยีนรหสั G ในสถานศึกษา จ�านวน 115 คน
ณ โรงเรยีนบ้านห้วยมาลยั หมู่ที่ 6 ต�าบลหนองลู อ�าเภอสงัขละบุร ีจังหวดักาญจนบรุี

“แม้ความดีจะเป็นได้แค่รปูธรรมและนามธรรม

แต่ความดเีป็นน�้าหล่อเลี้ยงที่เราสามารถ

หยิบยื่นให้กนัและกนัได้”



วารสารสาระทะเบียน - บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง

ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ

ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมูที่ 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 0-2791-7652-4 Call Center : 1548 E-mail : theone_9@windowslive.com http://www.bora.dopa.go.th

จิตอาสาพระราชทาน
ROYAL THAI VOLUNTEERS

“Doing Good Deeds For Country And People”
“เราทำความดีเพื�อ ชาติ ศาสน กษัตริย”
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ลงทะเบียนไมได

ลำดับที่

1

3

หนวยงาน

5

บริษัท แอท - ยีนส จำกัด และบริษัท พัลซ ไซเอนต จำกัด 27

5

จำนวนขอมูล

ผูสมัคร/ราย

ลงทะเบียน

และพิมพบัตรได

27

หนวยงานแจง

เลขประจำตัวไมถูกตอง

-

-

-

ลงทะเบียนซ้ำ

2 กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร ม.มหิดล

เพิ่มเติมพิเศษ ศอญ.จอส.พระราชทาน

5 9999 - -ผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

77 - -

6

7

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 703703 - -

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 12,69112,691 - -

-

รวมทั้งสิ้น 13,66513,841 2 174

4 บัญชีรายช�อของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 133309 2 174
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