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	 กรมการปกครองได้ด�าเนินโครงการส�าคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

(10	Flagships	to	DOPA	New	Normal	2021)	ทกุหน่วยงานในสงักดักรมการปกครองได้ร่วมกนัขับเคลือ่นโครงการทัง้	10

โครงการให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้ังไว้		โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการสญัชาตแิละสถานะบุคคล	ทีม่คีวามส�าคญัและเกีย่วเนือ่ง

ต่อความมั่นคงภายในของประเทศ	 อันจะน�าไปสู่การเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน	 รวมทั้งเสรีภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนที่พึงจะได้รับจากรัฐ	 และให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	

Human	Right	หรือ	UDHR)	รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนฉบับอื่น	ๆ 	โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2564	 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่	 14,627	 คน	 ซึ่งจะด�าเนินการภายใต้ระเบียบ	 กฎหมาย	 พร้อมทั้งเร่งด�าเนินการ

เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดความผาสุกในการใช้ชีวิตร่วมกันของพลเมืองและสร้างความมั่นคงของประเทศ	นอกจากนี้ยังได้

มีการยกระดับงานบริการภายใต้แนวคิด	“อ�าเภอ..วิถีใหม่”	ที่ส�านักบริหารการทะเบียนได้ด�าเนินการพัฒนานวัตกรรม

ด้านการบริการให้สอดคล้องกับชวีติวถิใีหม่เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	เช่น		การจองควิออนไลน์หรอืระบบ

การนดัหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์	https//Q-onlube.bora.dopa.go.th		ระบบการขอคดัและรบัรองเอกสารล่วงหน้า

การให้บริการเอกราชการ	 2	 ภาษา	 ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	 D.DOPA	 การพัฒนาและต่อยอด

การเชือ่มโยงฐานข้อมลูภาครัฐ	Linkage	Center	และการพฒันามาตรฐานการให้บรกิารประชาชนตามแนวทางศนูย์ราชการ

สะดวก	(GECC)	ทีส่�านักบรหิารการทะเบยีนได้ด�าเนนิการจัดท�าหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกส�านกัทะเบยีนดเีด่นให้สอดคล้อง

กบัสภาวะการณ์และนโยบายการบรหิารราชการในปัจจุบันและสอดรบักบัหลักเกณฑ์การรบัรองมาตรฐานการให้บรกิาร

ของศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 ครับ	 นอกจากนี้ขอเชิญชวนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะเพื่อการ

ปลูกถ่ายผ่านช่องทางการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน		ซึ่งกรมการปกครองได้เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

และดวงตาสภากาชาดไทย	 หลังจากได้แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายแล้ว	 สภากาชาดไทยจะเป็น

ผู้ออกบัตรประจ�าตัวผู้แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับผู้ยื่นความจ�านงขอบริจาคอวัยวะภายหลังครับ

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

นายสันติ รังษิรุจิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บก.แถลง
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 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564	นายธนาคม	จงจิระ	อธิบดี

กรมการปกครอง	พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง	ลงพื้นที่

ตรวจตดิตามโครงการส�าคญัของกรมการปกครอง	10	Flagships	to

DOPA	New	Normal	2021	พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

และให้ก�าลงัใจ	นายอ�าเภอ	ปลดัอ�าเภอ	เสมยีนตราอ�าเภอ	เจ้าหน้าที่

ปกครอง	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

และได้ตรวจเยี่ยมส�านักทะเบียนอ�าเภอแม่สรวย	 โดยได้เน้นย�้า

เรื่องการเตรียมความพร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 “นายกเทศมนตรีและสมาชิก

สภาเทศบาล”	ทีจ่ะถงึในวันที	่28	มนีาคม	2564	นี	้พร้อมทัง้เน้นย�า้	

บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์	 COVID-19

ตามมาตรการที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

ก�าหนดอย่างเคร่งครัด	 และการบริหารจัดการข้อมูลตามระบบ	

Thai	QM	2021	อย่างครบถ้วนรวมทัง้ประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้

ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามหลัก	DMHTT	“อยู่ห่างไว้	 สวมใส่

หน้ากาก	 หมั่นล้างมือ	 ตรวจอุณหภูมิ	 ร่วมกันใช้แอปไทยชนะ/

หมอชนะ”	 พร้อมก�าชับให้ฝ่ายปกครองสนับสนุนการด�าเนิน

โครงการ	 “ไทยชนะ”	 โดยการอ�านวยความสะดวกและบริการ

ประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเต็มก�าลังความสามารถ

ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึสทิธอิย่างเสมอภาค	อธบิดกีรมการปกครอง

ขอขอบคุณและให้ก�าลังใจพี่น้องฝ่ายปกครอง	 ท่ีร่วมกันท�างาน

อย่างทุม่เท	เสยีสละ	และท�างานหนกัมาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นพลัง

ให้พี่น้องประชาชน	“ทุกข์น้อยลง	สุขมากขึ้น”

กิจกรรม ภายในส�านักบริหารการทะเบียน
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 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ก�าหนดให้ม	ีการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	และนายกเทศมนตรี	พร้อม
กันทั่วประเทศ	 ในวันอาทิตย์ท่ี	 28	 มีนาคม	 2564	 ตั้งแต่เวลา	
08.00	–	17.00	น.
	 ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ	
ดังต่อไปนี้	
	 1.	มสีญัชาตไิทย	แต่ถ้าแปลงสญัชาตต้ิองได้สญัชาตไิทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 2. อายุไม่ต�่ากว่า	18	ปี	ในวันเลือกตั้ง	
	 3.	มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านในเขตเลอืกตัง้มาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	1	ปี	นับถึงวันเลือกตั้ง
	 4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด	พร้อมน�าหลักฐานที่ใช้แสดง
ตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง	ได้แก่
	 			-	บัตรประจ�าตัวประชาชน	(บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
   -  บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐออกให้ทีม่รีปูถ่าย	และมเีลขประจ�าตวัประชาชน	
เช่น	 บัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบขับขี่/หนังสือเดินทาง	
(พาสปอร์ต)	ฯลฯ
	 โดยตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และหน่วย
เลอืกตัง้ได้ตัง้แต่วันที	่2	มนีาคม	2564	กรณไีม่มรีายช่ืออยูใ่นบญัชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 สามารถด�าเนินการยื่นค�าร้องเพิ่มชื่อ
ถอนชื่อ	ภายในวันที่	17	มีนาคม	2564	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอ	
หรือ	ส�านักทะเบียนท้องถิ่น	ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

	 ทั้งนี้	หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้	ต้องแจ้งเหตุ
ภายใน	7	วัน	ก่อนวันเลือกตั้ง	 (ระหว่างวันที่	21	-	27	มีนาคม	
2564)	 หรือภายใน	 7	 วัน	 นับแต่วันเลือกตั้ง	 (ระหว่างวันท่ี
29	มีนาคม	-	4	เมษายน	2564)
	 อนึง่	ขอให้ประชาชนผูม้สีทิธเิลือกตัง้ได้ตรวจสอบรายชือ่
จากบญัชีรายช่ือผู้สิทธเิลือกตัง้อย่างละเอยีด	รอบคอบ	หากพบว่า
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่
หรือมีรายการผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ�้าซ้อน	 หรือรายชื่อผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งตกหล่น	และความผิดพลาดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	 ให้รีบแจ้ง
ส�านักทะเบียนอ�าเภอ	หรือ	ส�านักทะเบียนท้องถิ่น	ที่ปิดประกาศ
บัญชีรายชื่อโดยเร่งด่วน

ภารกิจกรมการปกครองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี
โดย ส่วนการทะเบียนราษฎร
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 อ�าเภอ..วิถีใหม่	 คือ	 รูปแบบการด�าเนินโครงการเพื่อ

นโยบายการท�างานของฝ่ายปกครอง	ถือเป็น	1	ใน	10	โครงการ

ส�าคัญของกรมการปกครองเพื่อขับเคลื่อนต่อเน่ือง	 สู่การเป็น

กรมการปกครองวถิใีหม่	(10	Flagships	to	DOPA	New	Normal

2021)	อกีทัง้เพือ่สอดรบักบัสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	ที่เกิดขึ้นอยุ๋ในขณะนี้	

 อ�าเภอ..วิถีใหม่	 คือ	 งานบริการประชาชนโดยตรง

ของกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ท่ีมีให้แก่บุคคล

คนหนึง่ทีไ่ด้ถอืก�าเนดิขึน้มา	สูก่ารเตบิโต	จวบจนเสยีชวีติ	วถิชีวิีต

ที่ผูกพันกับระเบียบกฎหมาย	 สิทธิ	 หน้าที่	 และผลประโยชน์ใน

ฐานะพลเมอืงทีพ่งึมพีงึได้	โดยการยนืยนัตวัตนด้วยเลขประจ�าตวั

ประชาชน	 13	 หลัก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเข้ารับริการภายใต้

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

(โควดิ-19)	ในวนันี	้ณ	ทีว่่าการอ�าเภอ	ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ/ท้องถิน่

รวมทั้งศูนย์บริการร่วม	 อ�าเภอ...ยิ้ม	 ทั่วประเทศ	 ยังคงไว้ซึ่ง

ความเข้มข้น	และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ

อย่างเคร่งครัด	เริ่มจากมาตรการพื้นฐานทั้ง	6	ด้าน	ดังนี้

	 1.	มีจุดคัดกรองวัดอุณภูมิ	

	 2.	สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	

	 3.	จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ	

	 4.	จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1-2	เมตร	

	 5.	ท�าความสะอาดสถานที่/พื้นผิวสัมผัส	

	 6.	ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	เหลื่อมเวลา	

ลดเวลาท�ากิจกรรม	

	 จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมากรมการปกครองได้	

สร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมการให้บริการมาแล้วหลากหลาย

จวบจนปัจจุบันการพัฒนาการบริการมีความสอดคล้องกับ

ชีวิตวิถีใหม่	 New	Normal	 เพื่ออ�านวยความสะดวกประชาชน	

เป็นส�าคัญ	อาทิเช่น

	 -	 การจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต	์

https://Q-online.bora.dopa.go.th	เพ่ือนดัหมายขอรบับริการ

ล่วงหน้าหรือขอรับรองเอกสาร

	 -	การให้บรกิารเอกสารราชการ	2	ภาษา	(ไทย-อังกฤษ)	

ที่ในปัจจุบันเพิ่มเติมเอกสารทางทะเบียนมากขึ้นถึง	29	ประเภท

เอกสาร	โดยสามารถน�าเอกสารดงักล่าวในการใช้ท�าธรุกรรมต่างๆ	

ได้อย่างมีมาตรฐาน	ลดเวลา	ลดค่าใช้จ่าย	

	 -	 นอกจากนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างการพัฒนา

ระบบเพือ่พสูิจน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั	DOPA	-	Digital	ID	ขึน้

โดยในปัจจุบันได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชั่น	

D.DOPA	ด้วยแล้ว	

	 -	 รวมทั้งมาตรการเพื่อการช่วยเหลือประชาชนใน

สถานการณ์ดังกล่าว	 อาทิ	 การลด/ยกเว้น	 ค่าธรรมเนียมต่างๆ	

การขยายระยะเวลาการใช้/การขอ	เอกสารทางทะเบยีนในความ

รับผิดชอบ	เป็นต้น

 อ�าเภอ..วิถี ใหม่	 ถูกสร้างสรรค์พัฒนามาตรฐาน

การให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก

(GECC)	 ในขณะเดียวกันยังคงเน้นย�้าเพื่อตอบสนองมาตรการ

เพือ่ความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของประชาชนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดฯ	 ดังกล่าวเป็นส�าคัญ	 จะเห็นได้ว่านวัตกรรม

ที่ถูกสร้างสรรค์และออกแบบโดยกรมการปกครองนี้	 เป็นการ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล	 ในการอ�านวยความสะดวกเพื่อ

บริการประชาชนของภาครัฐ	และถือเป็นการขับเคลื่อน	1	ใน	10	

โครงการส�าคญัของกรมการปกครองสูก่รมการปกครองวถีิใหม่

ที่ต้องการท�าให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

10 โครงการส�าคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่
(10 Flagships to DOPA New Normal 2021) “อ�าเภอ..วิถีใหม่”

โดย ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
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10 โครงการส�าคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่                                  
(10 Flagships to DOPA New Normal 2021) “สัญชาติและสถานะบุคคล”
โดย ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

	 “สญัชาติและสถานะบคุคล”	เป็นเรือ่งส�าคญัล�าดับต้นๆ	

เกีย่วเนือ่งกบัพลเมอืงและความมัน่คงภายในของประเทศ	ซึง่หาก

บคุคลใดเป็นบคุคลไร้สญัชาตไิม่ว่าจะด้วยเหตใุดกต็าม	บคุคลนัน้

ย่อมไม่ถือเป็นพลเมืองของรัฐและไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพเทียบเท่ากับพลเมืองแห่งรัฐนั้น

	 กรมการปกครอง	มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ

ส�าคญัภายใต้ชือ่	“10	โครงการ	ส�าคญัสูก่ารเป็นกรมการปกครอง

วิถีใหม่”	 (10	 Flagships	 to	 DOPA	 New	 Normal	 2021)

โดยก�าหนดให้งานสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น	 1	 ใน	 10	

โครงการทีส่�าคญั	ซึง่ได้ยกระดบั	และขบัเคลือ่นการท�างานมาแล้ว

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานะและแก้ไขปัญหา

ด้านสญัชาตไิด้อย่างครอบคลมุทัว่ถึง	อนัจะน�าไปสูก่ารเข้าถงึสทิธิ

ขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งมีเสรีภาพ	และคุณภาพชีวิตที่ดี	ตามที่คนไทย

คนหนึ่งพึ่งได้รับจากรัฐ	 อีกทั้ง	 เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสทิธมินษุยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights	

หรือ	UDHR)	และกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกับสทิธมินษุยชน

ฉบับอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 หรือ	 CRC	 กติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง	และสิทธิทางการเมืองหรือ	

ICCPR	เป็นต้น

	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 นี้	 กรมการปกครองได้ตั้งเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า	

จ�านวน 14,000 ราย	 โดยด�าเนินการภายใต้ระเบียบกฎหมาย	

อย่างละเอียดรอบคอบ	 และบริหารจัดการให้เกิดความสะดวก	

รวดเร็ว	 ลดขั้นตอน	 และให้ความเป็นธรรมต่อบุคคลเป็นส�าคัญ	

อาทิ

	 -	 การจัดตั้งคลินิกกฎหมายสัญชาติ	 เพื่อตอบปัญหา

ข้อสงสัย	ตลอดจนรับเรื่องราว	ร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน	

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามกฎหมายว่าด้วยสญัชาต	ิโดยผ่านช่องทาง

ศนูย์บริการประชาชน	ส�านกับรกิารที	่1	วงัไชยา	ถนนนครสวรรค์

กรงุเทพมหานคร/Call	center	1548	และ	https://www.bora.

dopa.go.th/nationclinic

	 -	การพฒันาโปรแกรมในการจ�าแนกวิเคราะห์คณุสมบตัิ

และโปรแกรมรับค�าร้องขอสัญชาติไทยผ่านระบบคอมพิวเตอร์

	 -	การร่วมมอืกับภาคประชาชน	องค์กรระหว่างประเทศ	

มหาวิทยาลัย	 เพื่อระดมความคิดและหาแนวทางการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ

	 -	 การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ลงพื้นที่สนับสนุน

การรับค�าร้องในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล	และตรวจติดตามเร่งรัด	

แนะน�าให้ค�าปรกึษาเกีย่วกับกฎหมายสัญชาต	ิเช่น	อ.เมอืงระนอง	

จ.ระนอง/อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เป็นต้น

	 -	 นอกจากนี้ยังมีโครงการตรวจสารพันธุกรรม	 (DNA)	

เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทาง

ทะเบียนราษฎรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	เป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย
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	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด-19)	 มาตรการส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ

การห้าม/ชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด	 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	 กรมการปกครอง	 (ส�านักทะเบียนกลาง)

โดยผูอ้�านวยการทะเบยีนกลาง	จงึอนญุาตให้ด�าเนนิการแจ้งย้ายทีอ่ยูโ่ดยวิธีการแจ้งย้ายปลายทาง	ได้ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็น	โดยอาศัยระเบยีบ

ส�านักทะเบียนกลาง	ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนประวัติส�าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	พ.ศ.	2562	ข้อ	15

	 จะเหน็ได้ว่างานสญัชาติและสถานะบุคคลเป็น	1	ใน	10	โครงการส�าคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวถิใีหม่	(10	Flagships	to	DOPA	

New	Normal	2021)	ทีฝ่่ายปกครองเร่งด�าเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกดิความผาสุกในการใช้ชวีติร่วมกนัของพลเมอืง	และสร้างความมัน่คง

ของประเทศ	ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญท�าให้ประชาชน	“ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
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หารือกรณีบุคคลผู้ขอพิสูจน์สัญชาติไทย
อ้างว่ามีบิดามารดาเป็นผู้มีเชื้อสายไทย
โดย ส่วนการทะเบียนราษฎร

 ตามทีจ่งัหวดัแจ้งว่า	ได้รบัเรือ่งหารอืประเดน็การวนิจิฉยั

สัญชาติ	 ของบุคคลที่ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านโดยอ้างว่ามี

บิดามารดาเป็นผู ้มีเชื้อสายไทย	 เคยมีภูมิล�าเนาอาศัยอยู ่ใน

ประเทศไทยและประเทศกมัพชูา	แต่ไม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎร

หรือเอกสารราชการท่ีรับรองว่าบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย	

ปัจจบุนับดิาและมารดาเสยีชีวติแล้ว	ผูร้้องมเีพยีงผลการตรวจสอบ

พนัธกุรรม	หรอื	DNA	กบัญาตทิีม่สีญัชาตไิทย	เป็นหลกัฐานในการ

ขอพสิจูน์ความเป็นผูม้สีญัชาตไิทยเพือ่ขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้าน	

กรณีดังกล่าวผู้ร้องจะได้สัญชาติไทยหรือไม่	อย่างไร	และการลง

รายการสัญชาติของบิดามารดาจะบันทึกอย่างไร	 จึงขอหารือ

แนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้ด�าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

	 1.	หลักการพิจารณาสัญชาตขิองบคุคลท่ีขอแจ้งการเกดิ

หรอืขอเพิม่ช่ือในทะเบยีนบ้านว่าเป็นผู้มสัีญชาตไิทยโดยการเกดิ

หรือไม่	 ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานะการเกิดของ

ผู้ร้องว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร	และบิดาและหรือมารดา

มีสถานะตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติอย่างไร	กล่าวคือ

1.1	 ถ้าผู้ร้องเป็นบุตรของมารดาที่มีสัญชาติไทย

ไม่ว่าบิดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทย	 ผู้ร้องย่อม

เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตจากมารดา	

ไมว่่าผูร้้องจะเกดิในหรอืนอกราชอาณาจักรกต็าม	ซึง่เป็นไปตาม

มาตรา	7	(1)	แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	2508	แก้ไขเพิม่เตมิ

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535

1.2	 ถ้าผู ้ร้องเป็นบุตรของบิดาที่มีสัญชาติไทย

และเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ส่วนมารดาเป็นคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย	 ผู้ร้องย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลัก

สายโลหิตจากบิดาไม่ว่าผู้ร้องจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

ก็ตาม	ซึ่งเป็นไปตามมาตรา	7	 (1)	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	

พ.ศ.	2508	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535

1.3	 ถ้าผู ้ร้องเป็นบุตรของบิดาที่มีสัญชาติไทย

และเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ส่วนมารดาเป็นคนซึ่งไม่มี

สัญชาตไิทย	กรณน้ีีจะต้องพิจารณาสถานท่ีเกิดของผู้ร้องประกอบด้วย

กล่าวคือ	 ถ้าผู้ร้องเกิดนอกราชอาณาจักร	ผู้ร้องและบิดาจะต้อง

ยืน่เรือ่งต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยสญัชาตเิพือ่ขอ

พสูิจน์ความสมัพนัธ์การเป็นบดิาและบตุรเมือ่ได้รบัหนงัสอืรับรอง

ผลการพิสูจน์ความสัมพันธ์ดังกล่าว	แล้วจึงจะถือได้ว่าผู้ร้องเป็น

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตจากบิดา	 ซึ่งเป็น

ไปตามมาตรา	 7	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 2508

แก้ไขเพิม่เติม	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2535	ประกอบกบัมาตรา	7	วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติ สัญชาติ	 พ.ศ.	 2508	 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551	 แต่ถ้าผู้ร้องเกิดในราชอาณาจักร	 ผู้ร้อง

ย่อมเป็นผูม้สีญัชาตไิทยโดยการเกิดตามหลกัดนิแดน	ซึง่เป็นไปตาม

มาตรา	 7	 (2)	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 2508	 แก้ไข

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	 และไม่เข้าเงื่อนไขการไม่ได้

สัญชาติไทยตามมาตรา	 7	 ทวิ	 วรรคหน่ึง	 แห่งพระราชบัญญัติ

สญัชาต	ิพ.ศ.	2508	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2535	เนือ่งจาก

บิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย
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1.4	การพจิารณาสญัชาตขิองบดิามารดาของผูร้้อง

มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน	คือ	ขึ้นอยู่กับสัญชาติของ	ปู่	ย่า	หรือ

ตา	ยาย	แล้วแต่กรณ	ีเช่น	ถ้าปูห่รือย่าเป็นผูมี้สญัชาตไิทยโดยการเกิด

บิดาของผู้ร้องก็ย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 หรือถ้าตา

หรือยายเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 มารดาของผู้ร้องก็ย่อม

เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 และย่อมส่งผลถึงผู้ร้องให้ได้

สญัชาตโิดยการเกดิด้วย	ถ้าบดิาและหรอืมารดาไม่ได้สละสัญชาตไิทย

หรือเสียสัญชาติไทยในขณะที่ผู้ร้องเกิด

	 2.	การทีบ่คุคลจะได้สญัชาติไทยหรอืไม่	ย่อมเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	 ส่วนการมีชื่อและรายการบุคคลระบุ

สัญชาติไทยในเอกสารการทะเบียนราษฎร	 เป็นการรับรองสิทธิ

ในสถานะของบุคคลให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเท่านั้น	ดังนั้น	การที่

บุคลใดไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือมีแต่ปรากฏรายการ

สัญชาติว่าไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติ	 มิได้หมายความว่า

บคุคลนัน้จะไม่มสีญัชาตไิทย	จงึเป็นหน้าท่ีของนายทะเบยีนหรอื

พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะต้องเรยีกตรวจหลกัฐานหรอืสอบสวนพยาน

บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ยืนยันการมีหรือไม่มีสัญชาติไทย

ตามกฎหมาย

	 3.	การตรวจสารพันธุกรรมหรือ	DNA	เพื่อพิสูจน์การมี

สญัชาตไิทยของผูข้อแจ้งการเกดิหรอืขอเพิม่ช่ือในทะเบียนบ้านนัน้

ความส�าคัญอยู่ที่คนที่เป็นคู่ตรวจจะต้องเป็นญาติร่วมสายโลหิต

ของผู้ร้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 และมีคุณสมบัติท่ีจะท�าให้ผู้ร้อง

ได้รับสัญชาติไทย	 เช่น	 บุตรตรวจกับบิดามารดาที่มีสัญชาติไทย	

น้องตรวจกับพี่ร่วมมารดาเดียวกันซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด	

หลานสาวตรวจกับยายท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 หลานชาย

ตรวจกับอาหรือน้าชายซ่ึงเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

กับบิดาของหลานโดยมีปู่	 ย่า	 เป็นคนสัญชาติไทย	 ตัวอย่างเช่น	

นายรวม	 เป็นผู้ร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเนื่องจากตกหล่น
ทางทะเบยีนราษฎร	ตรวจ	DNA	กบันายเพช็ร	บคุคลสัญชาตไิทย
ซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.14)	 เป็นบุคคลประเภท	 3	 ระบุ
รายการบิดามารดาสัญชาติไทย	โดยนายเพ็ชร	เป็นน้องชายร่วม
บิดามารดาเดียวกันกับบิดาของนายรวมซึ่งเสียชีวิตแล้ว	เป็นต้น
	 4.	 กรณีท่ีนายทะเบียนพิจารณาจากพยานหลักฐาน
แล้วเชือ่ว่าผูร้้องเป็นผูม้สีญัชาตไิทย	แต่บดิามารดาของผูร้้องไม่มี
เอกสารการทะเบียนราษฎรและไม่ทราบสถานะที่แท้จริงของ
บุคคลที่อ้างว่าเป็น	บิดา	มารดา	การลงรายการสัญชาติของ	บิดา
มารดา	 ในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้เว้นไว้	 โดยปฏิบัติตาม
ข้อ	60	หรือ	98	(4)	ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535
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 ศาลเจ้าฮุดโจ้ว (โรงเจใต้เฮงตั้ว)	ตั้งอยู่	ณ	หมู่ที่	10	

ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	อาคาร

ศาลเจ้าตัง้อยูบ่นทีด่นิ	2	แปลง	มถีนนสาธารณประโยชน์ผ่ากลาง

ตรงไปทางวัดอุตมิงค์	ตัวอาคารศาลเจ้าตั้งอยู่บนที่ดิน	โฉนด

เลขที่	24096	เล่มที่	241	หน้า	96	เนื้อที่ดิน	1	ไร่	47	9/10	

ตารางวา	 แปลงที่	 2	 โฉนดที่ดินเลขที่	 25498	 เล่มที่	 255

หน้า	98	เน้ือทีดิ่น	1	ไร่	2	งาน	63	5/10	ตารางวา	ด้านหน้าตดิ

แม่น�้าเพชรบุรี	 ด้านข้าง	ติดถนนสาธารณประโยชน์ทางตรง

ไปวัดอุตมิงค์	ด้านหลังติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน	การเดินทาง

สะดวกทั้งทางบกทางน�้า

	 ลกัษณะอาคารศาลเจ้าเป็นหลงัคาเรียงต่อกนั	3	หลงั

วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้ยกพื้นสูง	 ชั้นล่างเป็นพื้นที่

ใช้สอยเอนกประสงค์รูปทรงเป็นลวดลายศิลปะศาลเจ้าจีน

ทั่วไป	ภายในมีลวดลายไม้ฉลุสวยงาม	มีภาพวาด	และมีรูป

เคารพขององค์ฮุดโจ้วประดิษฐสถานอยู่ชั้นใน	 การก่อสร้าง

สร้างขึ้นสมัยใดใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน	

ทราบแต่เพยีงว่า	ตระกลูเยน็จิตร	รุน่กิง่ทองแดง	เป็นผูบ้รจิาค	

ท่ีดนิให้	5	ไร่	ต่อมาถกูน�า้หลากกดัเซาะทีด่นิพงัทลายไปกบัน�า้

เกือบหมด	บรรพชนจงึรเิริม่เลือ่นอาคารศาลเจ้าลกึเข้ามาอกี

40	เมตร	โดยไม่ต้องรือ้อาคาร	เลือ่นมาทัง้สองหลงั	เมือ่	พ.ศ.	2449

มาอยู่	ณ	ที่ตั้งปัจจุบัน	โดยการบริจาคที่ดินของ	นายแพทย์

เฉลิม	เยน็จติร	มเีน้ือทีด่นิดงักล่าวข้างต้นจากค�าบอกเล่าของ

ผู้สูงอายุที่ล่วงลับไปเกือบหมดบอกว่าเห็นศาลเจ้าฮุดโจ้ว	

ตั้งแต่สมัยเด็ก	 ๆ	 ก็มีสภาพเก่าแล้วมาถึงยุคนี้	 คาดว่าอายุ

อาคารศาลเจ้าฮุดโจ้ว	น่าจะร้อยกว่าปีมาแล้ว	ปัจจบุนัหลงัคา

ทรุดโทรม	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการจึงได้

รณรงค์บอกกล่าวผู้ใจบญุทัง้หลาย	ได้ร่วมมอืร่วมใจกนับรูณะ

ส่วนต่าง	ๆ	ของศาลเจ้าที่ช�ารุด	ดังมีรายละเอียดการพัฒนา

ศาลเจ้าให้คนรุน่หลงัได้ใช้เป็นสถานทีใ่นการถอืศีล	ปฏบิตัธิรรม

สืบต่อไป	

	 การบรหิารจดัการ	ได้ด�าเนนิการไปตามกฎเสนาบดี

ว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า	พ.ศ.	2463	ทางราชการได้มี

การตั้งผู ้จัดการปกครอง	 ตั้งผู ้ตรวจตราสอดส่อง	 ซึ่งก็มี

การสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน	 และได้การเลือกตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาบริหารอีกคณะหนึ่ง	 มีวาระ	 3	 ปี	

ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ	 รองประธาน	 เหรัญญิก

และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายต่าง	 ๆ	 ข้ึนมาช่วยท�างาน	 ประมาณ	

30	-	40	คน	ยังมีอีกคณะหนึ่งที่	ฮุดโจ้วเสียงปวย	(ปัวะปวย)	

อีก	6	คน	สลับกันไปทุกปีเพื่อช่วยกันดูแลในหน้าที่ต่าง	ๆ

	 กจิกรรมพธีิการ	เมือ่ถึงเทศกาลถือศีลกนิเจ	ขึน้	1	ค�า่

เดือน	9	ตามปฏิทินจีน	ประมาณเดือนตุลาคม	จะมีก�าหนด

การถือศีสกินเจ	 9	 วัน	 วันที่	 10	 ตอนเช้าจะเป็นพิธีส่งเจ

เป็นอันสิ้นสุดเทศกาลกินเจทั่วประเทศ	 ตามลัทธิมหายาน

ในพระพทุธศาสนากล่าวไว้ว่า	การถอืศลีกนิเจเป็นการประกอบพธิี

กรรมสักการะบูชา	 พระพุทธเจ้า	 7	 พระองค์	 พระโพธิสัตว์

2	พระองค์	รวมเป็น	9	พระองค์	ภาษาจีนเรยีกว่าก่ิวอ๊วงฮกุโจ้ว

ประ วั ติศาลเจ ้ า ฮุดโจ ้ ว ( โรงเจ ใต ้ เฮง ต้ัว)

โครงการตามรอยพระบาทวิถีร้อยปีศาลเจ้าจีนไทย 
โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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	 การสักการะพระพุทธเจ้า	7	พระองค์	พระโพธิสัตว์	2	พระองค์	ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่างต้องสละกิจ

โลกีย์วัตรใด	 ๆ	 บ�าเพ็ญศีลภาวนา	 สมาทานศีล	 กินเจมังสวิรัติ	 บริโภคแต่อาหารผักผล	 ผลไม้	 งดเว้นไม่กระท�ากิจอันน�ามา

ซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนให้แก่สัตว์ทั้งปวง	กล่าวคือ	ไม่เอาชีวิตมาเติมต่อบ�ารุงชีวิตเรา	ไม่เอาเลือดของสัตว์มาเป็นเลือดของเรา

ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อของเรา	ทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาว	มาซักฟอกมลทินออกจากร่างกาย	วาจา	 ใจ	ถือธูปเทียนดอกไม้

มานมัสการน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พระพุทธเจ้า	 7	 พระองค์	 พระโพธิสัตว์	 2	 พระองค์	 พร้อมจัดหาเครื่อง

กระดาษสมมติท�าเป็นชุดทรงเสื้อผ้า	หมวก	รองเท้า	กระดาษเงิน	กระดาษทอง	ในรูปแบบต่าง	ๆ	ไปน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะ	

เป็นกุศลสมาทาน	สิ่งของต่าง	ๆ
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การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคล
สัญชาติไทยกับบุคคลต่างชาติ
โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป

1. เงื่อนไขในการสมรส มีดังนี้
	 1.1  ชายและหญิงมีอายุครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรศาลอาจอนุญาตให้ท�าการสมรสก่อน
นั้นได้	(ม.1448)
	 1.2	สมรสจะกระท�ามไิด้ถ้าชายหรอืหญงิเป็นบคุคลวกิลจรติ
หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ	(ม.1449)
	 1.3	ชายหญิงเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือ
ลงมาเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา	 หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาจะ
ท�าการสมรสกันไม่ได้	 และไม่ค�านึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่	(ม.1450)
	 1.4	ผูร้บับตุรบญุธรรมกบับตุรบญุธรรมจะสมรสกันไม่ได้
(ม.1451,	1598/32)
	 1.5	ชายหรือหญงิจะท�าการสมรสในขณะทีต่นมคีูส่มรส
อยู่ไม่ได้	(ม.1452)
	 1.6	หญงิทีส่ามตีายหรอืการสมรสสิน้สดุลงด้วยประการอืน่
จะท�าการสมรสใหม่ได้ต่อเมือ่สิน้สดุการสมรสผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า
310	วัน	เว้นแต่	(ม.1453)
	 -	คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น	-	สมรสกับคู่สมรสเดิม
	 - มีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์	 -	 มีค�าสั่งศาลให้
สมรสได้
	 1.7 ผู ้เยาว์จะท�าการสมรสต้องได้รับความยินยอม
(ม.1455,1456)
	 1.8 การสมรสจะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว
(ม.1457)
	 1.9 การสมรสจะท�าได้เม่ือชายหญิงยินยอมเป็นสามี
ภรรยากนั	และต้องแสดงการยนิยอมให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้า
นายทะเบยีน	และนายทะเบยีนต้องบนัทกึความยนิยอมนัน้ไว้ด้วย
(ม.1458)

หมายเหตุ 	 	 1.	 เงื่อนไขการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับ
บคุคลต่างชาตเิหมอืนกบัเง่ือนไขการสมรสระหว่างบคุคลสัญชาตไิทย
ทกุประการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	บรรพ	5	ครอบครวั
	 			2.	บุคคลต่างชาติต้องน�าหนังสือเดินทางเพื่อยืนยัน
ตัวบุคคลและหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสเพื่อยืนยันว่า
ตนเองมิได้มีคู่สมรสอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	 1452	 โดยเอกสารดังกล่าวต้องแปลและรับรองโดย
กรมการกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศมาประกอบการยื่น
ค�าร้องด้วย

หมายเหตุ 	 	 	 1.	 ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคล
สัญชาติไทยกับบุคคลต่างชาติเหมือนกับการจดทะเบียนสมรส
ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครวั	พ.ศ.	2541
	 	 	 	 2.	 ผู้ร้องสามารถยื่นค�าร้องขอจดทะเบียนสมรส
ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/เขตแห่งใดแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องค�านึงถึง
ภมูลิ�าเนาของผูร้้อง	(ม.5	พ.ร.บ.จดทะเบยีนครอบครวั	พ.ศ.	2478)

2. ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส
	 2.1	ผู้ร้องแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนโดยลงชื่อ
ในค�าร้องตามแบบ	คร.1	ทีน่ายทะเบยีนเป็นผูบ้นัทกึข้อความและ
จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้
	 2.2	นายทะเบียนตรวจสอบ
  -	หลักฐานบัตรประจ�าตวัประชาชน	หรอืบตัรอ่ืน
ที่ทางราชการออกให้	 ส�าหรับบุคคลซ่ึงไม่ต้องมีบัตรประจ�าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย	หรือใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว
		 	 -	ส�าเนาทะเบียนบ้าน
   -	หนงัสอืให้ความยนิยอม	(กรณผีูร้้องขอยังไม่
บรรลุนิติภาวะและผู้มีอ�านาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
		 	 - ผู้มีอ�านาจให้ความยินยอม (กรณีผู้ร้องขอ
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะและผู้มอี�านาจให้ความยนิยอมมาด้วยตนเอง)
   -	ผูร้้องขอเคยจดทะเบยีนสมรสมาก่อนหรอืไม่
หากหย่าแล้วต้องตรวจสอบหลกัฐานการหย่า	หรอืคู่สมรสตาย	ให้
ตรวจสอบหลักฐานการตาย
		 	 -	ค�าพพิากษาหรอืค�าส่ังศาลทีใ่ห้จดทะเบยีน	
(กรณีมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งศาล)
		 	 -	พยานอย่างน้อย	2	คน
		 	 -	 ตรวจสอบคุณสมบัติการสมรสของผู้ร้อง
ทั้งสองฝ่ายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่
	 2.3	 เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าผู ้ร ้องทั้งสองฝ่ายมี
คุณสมบัติการสมรสเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ให้นายทะเบยีนด�าเนนิการให้



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

13ฉบับเดือน มีนาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

14 ฉบับเดือน มีนาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

เกร็ดความรู้สขุภาพ
	 การแพร่ระบาดของโควดิ-19	ท�าให้วถิชีวีติของเราเปลีย่นแปลงไปหลาย	ๆ 	อย่าง

จนอาจส่งผลให้เราเครียดสะสม	 วิตกกังวลกันมากขึ้น	 แต่ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอะไร	

เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ	 ให้เข้มแข็งพร้อมสู้ต่อไปได้	 ด้วยการมองโลกในแง่ดี

บนพื้นฐานของความเป็นจริง

 1. “มองว่าสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าเลวร้ายแค่ไหน จะอยูเ่พยีงชัว่คราว”

	 การมองเห็นว่าสถานการณ์ที่เลวร้าย	จะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่ง	แล้วจะ

สิ้นสุดลงไป	ท�าให้มองเห็นว่ามีแสงสว่างที่ปลายทาง	แล้ววันหนึ่งปัญหานั้นจะผ่านไป

เป็นวธิคีดิทีท่�าให้มคีวามหวงัว่า	หากอดทนและมวีธิจีดัการตวัเองกจ็ะสามารถแก้ปัญหา

ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ในที่สุด

 2. “มองเห็นว่าควรพัฒนาตัวเองอย่างไรในข้อจ�ากัดใหม่ที่เกิดขึ้น”

	 เป็นวิธีคิดที่ท�าให้มองเห็นว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 มีบทเรียนอะไร

ที่สามารถเรียนรู้ได้	 การมองเห็นว่าอุปสรรคหรือสถานการณ์แย่	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นนั้นให้

บทเรียนหรือข้อคิดอะไรบ้าง	 เป็นการสะท้อนให้กลับมาทบทวนและค้นหาว่า

ควรพัฒนาทักษะและพัฒนาตัวเองอย่างไร

 3. “มองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่เป็นข้อจ�ากัดใหม่”

	 วธิคีดิแบบนีต้้องอาศยัความคดิทีย่ดืหยุน่	ส�าหรบัการจดัการความเครียดและ

การตั้งรับที่ดี	 มีความคิดว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหรือความจริงที่เปลี่ยนไปนั้น	

ย่อมมีโอกาสบางอย่างปรากฏข้ึนเสมอ	 ซึ่งโอกาสนั้นจะต้องมองหาด้วยตัวเองให้พบ	

เช่น	 โอกาสที่มีเวลาท�าหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว	 มีเวลาออกก�าลังกาย	 หรือมีเวลา

ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน

	 เมื่อมองเห็นโอกาสต่าง	ๆ	แล้ว	และรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไร	จะท�าให้

เกิดจุดหมายในชีวิต	และเป็นแรงฮึดให้คุณพร้อมสู้ต่อไปในชีวิตวิถีใหม่นี้นั่นเอง
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธนาคม	จงจิระ,	ศักดิ์ฤทธิ์	สลักค�า,	พิริยะ	ฉันทดิลก,	ร.ต.ท.	ภพชนก	ชลานุเคราะห์,	สมยศ	พุ่มน้อย	บรรณาธิการอำานวยการ สันติ	รังษิรุจิ

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

บรรณาธิการประจำาฉบับ ชาคริต	ตันพิรุฬห์	กองบรรณาธิการ	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล,	กรองแก้ว	แสงภูริภัทร์	ฝ่ายจัดทำา	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก,	สิตานัน	บุณโยดม	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรพล	ศุยะสุนานนท์,	พรทิพย์	สงศรีอินทร์,	มีชัย	จุลภักด์ิ

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

ความดี = ความสุข
 ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค 9 สาขาจงัหวดั ตรงั นราธวิาส ปัตตาน ีสตลูและสงขลา ร่วมกับสำานกัทะเบยีนอำาเภอ

ในพื้นที่ออกให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำานวน 193 ราย

“แม้ความดีจะเป็นได้แค่รูปธรรมและนามธรรม
แต่ความดีเป็นน�้าหล่อเลี้ยงที่เราสามารถ

หยิบยื่นให้กันและกันได”้

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดสงขลา

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสตูล



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

สรุปผลการดำเนินการลงทะเบียนและทำบัตรจิตอาสาพระราชทาน
ใหกับนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท และบุคลากรตามที่หนวยงานตางๆ แจงความประสงค ผาน ศอญ.จอส.พระราชทาน หวงเดือนกุมภาพันธ 2564

จิตอาสาพระราชทาน
ROYAL THAI VOLUNTEERS

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

!!

ลงทะเบียนไมได

ลำดับที่ หนวยงาน
จำนวนขอมูล

ผูสมัคร/ราย

ลงทะเบียน

และพิมพบัตรได หนวยงานแจง

เลขประจำตัวไมถูกตอง
ลงทะเบียนซ้ำ

2

นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท และบุคลากรตามหนวยงานตางๆ 34,51349,333 1,943 12,877

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 236236 - -

รวมทั้งสิ้น 49,03363,853 1,943 12,877

1

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 14,28414,284 - -3
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