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	 สวััสดีีครัับ	 ท่่านผู้้�อ่่านวัารัสารั	 The	 one	 ทุ่กท่่าน	 จากสถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติิดีเช้ื้�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019

(โควัดิี	-	19)	ที่�ไดี�เกิดีต่ิอ่เน้�อ่งข้�นและขยายวังกวั�างทั่�วัปรัะเท่ศไท่ยตัิ�งแต่ิช่ื้วังเด้ีอ่นเมษายนที่�ผู่้านมา	และในปจัจุบันยงัแพร่ัรัะบาดีเพิ�มข้�น

มีการัติรัวัจพบผู้้�ป่วัยย้นยนัติิดีเช้ื้�อ่รัายใหม่	โดียเฉพาะกรัณี์ที่�เป็นการัติิดีเช้ื้�อ่ภายในปรัะเท่ศมีจำานวันส้งข้�นในแต่ิละวััน	ท่ำาให�ในหลายจังหวััดี

ติ�อ่งอ่อ่กมาติรัการัต่ิางๆ	 ที่�เหมาะสมกับสถานการัณ์์ในพ้�นที่�เพ้�อ่ร่ัวัมแก�ไขและรัะงับยับยั�งการัแพร่ัรัะบาดีมิให�เกิดีข้�น	 ภายใติ�

สถานการัณ์์ที่�เกิดีข้�นกรัมการัปกครัอ่งไดี�ดีำาเนินการัอ่อ่กปรัะกาศกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	เพ้�อ่ขยายกำาหนดีเวัลาการัจัดีท่ำาบัติรัปรัะจำาตัิวั

ปรัะชื้าชื้นในทุ่กท่�อ่งที่�จังหวััดีและกรุังเท่พมหานครั	 จากภายในกำาหนดี	 60	 วัันนับแต่ิวัันที่�ติ�อ่งมีบัติรั	 มีบัติรัใหม่	 หร้ัอ่เปลี�ยนบัติรั	

ภายในวัันที่�	30	เมษายน	2564	นั�น	ให�ขยายเป็นวัันที่�	31	สิงหาคม	2564	ครัับ

	 ท่่านอ่ธิิบดีีกรัมการัปกครัอ่ง	(นายธินาคม	จงจิรัะ)	ไดี�มีควัามห่วังใยพี�น�อ่งฝ่่ายปกครัอ่งที่�ปฏิิบัติิหน�าที่�อ่ำานวัยควัามสะดีวัก

และให�บริัการังานท่ะเบียน	ในช่ื้วังที่�ผู่้านมาจ้งไดี�เดิีนท่างไปติรัวัจเยี�ยมและให�กำาลังใจในพ้�นที่�สำานักท่ะเบียนหลายแห่ง	รัวัมทั่�งเป็น

ปรัะธิานการัมอ่บสิ�งขอ่งและเคร้ั�อ่งอุ่ปโภคบริัโภคติามโครังการัมหาดีไท่ยปันสุข	ส่งต่ิอ่ควัามห่วังใยส้�ภัยโควิัดี	ให�แก่	ศ้นยแ์รักรัับและ

ส่งต่ิอ่กรัะท่รัวังสาธิารัณ์สุข	ศ้นย์พักคอ่ยผู้้�ป่วัยโควิัดี	วััดีสะพานพรัะโขนง	ดีำาเนินการัจัดีส่งและแจกจ่ายเป็นไปติามมาติรัการัควัาม

ปลอ่ดีภัยท่างสาธิารัณ์สุขอ่ย่างเคร่ังครััดี

	 เพ้�อ่เป็นการัขับเคล้�อ่นโครังการัสำาคัญขอ่งกรัมการัปกครัอ่งในโครังการัสัญชื้าติิและสถานะบุคคล	ติามที่�สำานักบริัหารัการัท่ะเบียน

ไดี�กำาหนดีหลักเกณ์ฑ์์และวิัธีิการัในการัขอ่มีสัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	 19/2	 วัรัรัคสอ่ง	 แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั

พ.ศ.	2534	รัวัมถ้งฉบับแก�ไขเพิ�มเติิม	(ฉบับที่�	3)	พ.ศ.2562	เพ้�อ่ให�การัปฏิิบัติิงานเป็นไปติามกฎหมายดัีงกล่าวั	ส่วันการัท่ะเบียนรัาษฎรั

ไดี�จัดีท่ำาบท่ควัามรัวัมถ้งกฎหมายที่�เกี�ยวัข�อ่งเพ้�อ่เป็นแนวัท่างสำาหรัับปฏิิบัติิหน�าที่�ให�แก่บุคลากรัดี�านการัท่ะเบียนรัาษฎรัไดี�รัับท่รัาบครัับ

และวัารัสารัฉบับนี�ขอ่นำาเสนอ่ผู้ลการัดีำาเนินงานขอ่งสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่เกาะก้ดี	 จังหวััดีติรัาดี	 ในหลายมิติิทั่�งดี�านการัให�บริัการั	

ดี�านท่่อ่งเที่�ยวัดี�านควัามมั�นคง	 รัวัมถ้งการัอ่อ่กให�บริัการัจัดีท่ำาบัติรัปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้นแก่กลุ่มผู้้�เปรัาะบาง	 เช่ื้น	 ผู้้�ป่วัยติิดีเตีิยง

คนชื้รัา	ผู้้�พิการัจนไม่สามารัถเคล้�อ่นย�ายไดี�	ขอ่งศ้นยบ์ริัหารัการัท่ะเบียนภาค/สาขาจังหวััดีที่�ยงัคงปฏิิบัติิหน�าที่�อ่ยา่งต่ิอ่เน้�อ่งสมำ�าเสมอ่

ในห�วังขอ่งการัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติิดีเช้ื้�อ่ไวัรััสโคโรัน่า	2019	(โควิัดี-19)	ครัับ

นายสันติ รังษิรุจิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บก.แถลง
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	 เป็นผู้้�แท่นกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยติามโครังการั	 “มหาดีไท่ย

ปันสุขส่งต่ิอ่ควัามห่วังใยส้�ภัยโควิัดี-19”	 ในการัเป็นปรัะธิาน

ในพิธีิปล่อ่ยรัถบรัรัทุ่กสิ�งขอ่งและเคร้ั�อ่งอุ่ปโภคบริัโภคเพ้�อ่สนับสนุน

ศ้นย์แรักรัับและส่งต่ิอ่กรัะท่รัวังสาธิารัณ์สุข	 (สนามศุภชื้ลาศัย)	

ศ้นย์พักคอ่ยผู้้�ป่วัยโควิัดี	 (วััดีสะพานพรัะโขนง	 เขติคลอ่งเติย	

กรุังเท่พมหานครั)	 โดียมีอ่ธิิบดีีกรัมพลศ้กษาและเลขานุการั

กรัมการัแพท่ย	์ เจ�าอ่าวัาสวััดีสะพานพรัะโขนงและปรัะธิานชุื้มชื้น

เป็นผู้้�รัับมอ่บ	 ปรัะกอ่บดี�วัย	 ชุื้ดี	 PPE	 ถุงม้อ่ท่างการัแพท่ย์

หน�ากากอ่นามัย	 เจลล�างม้อ่	 ชุื้ดีเวัชื้ภัณ์ฑ์์มหาดีไท่ย	 ถุง	 -	 ถังขยะ	

รัวัมทั่�งนำ�าด้ี�ม	อ่าหารัแห�ง	เพ้�อ่การัดีำารังชีื้พ	ทั่�งนี�	กรัมการัปกครัอ่ง

ไดี�ดีำาเนินการัจัดีส่งและแจกจ่ายเป็นไปติามมาติรัการัควัามปลอ่ดีภยั

ท่างสาธิารัณ์สุขอ่ย่างเคร่ังครััดี

วัันพุุธท่ี่� 5 พุฤษภาคม 2564 เวัลา 8.30 น.
ณ อาคารกรมการปกครอง กระที่รวังมหาดไที่ย

นายธนาคม จงจิระ
อธิบด่กรมการปกครอง            

เจ้าอาวัาสวััดสะพุานพุระโขนง
และประธานชุุมชุน เป็นผู้้้รับมอบ

ส่งมอบแอลกอฮอล์                           
และเจลล้างมือ

เจ้าหน้าท่ี่� อส. 
เตร่ยมส่งชุุดเวัชุภัณฑ์์
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 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีีกรมการปกครอง 

ไดี�เดิีนท่างไปติรัวัจเยี�ยมและให�กำาลังใจ	 พี�น�อ่งฝ่่ายปกครัอ่ง

ที่�ปฏิิบัติิหน�าที่�อ่ำานวัยควัามสะดีวักและให�บริัการังานท่ะเบียน	

และบัติรัปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้น	ในช่ื้วังเท่ศกาลสงกรัานต์ิ	ปรัะจำาปี

พ.ศ.	2564	ณ์	สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่มหารัาชื้	จังหวััดีพรัะนครัศรีัอ่ยุธิยา

สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่ดีอ่นพุดีและสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่

พรัะพุท่ธิบาท่	 จังหวััดีสรัะบุรีั	 โดียมี	 นายอ่ำาเภอ่	 ปลัดีอ่ำาเภอ่	

ข�ารัาชื้การั	พนักงาน	และเจ�าหน�าที่�ให�การัติ�อ่นรัับ

อธิบด่กรมการปกครอง ตรวัจเย่�ยมและให้กําลังใจ
ฝ่่ายปกครองให้บริการงานที่ะเบ่ยนและบัตรประจําตัวัประชุาชุน
ในชุ่วังเที่ศกาลสงกรานต์ ประจําปี พุ.ศ. 2564
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 หลัักเกณฑ์์แลัะวิิธีการในการขอมีสััญชาติิไทย แลัะการติรวิจสัอบคุณสัมบัติิของผู้้�ขอมีสััญชาติิไทย ติามมาติรา 19/2 วิรรคสัอง

แห่งพระราชบัญญัติิการทะเบียนราษฎร (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2562	ซ้ึ่�งเป็นการัแก�ไขปัญหาสถานะบุคคลให�แก่เด็ีกไรั�เดีียงสาที่�ถ้กบิดีามารัดีาท่อ่ดีทิ่�ง

หร้ัอ่เด็ีกเร่ัร่ัอ่น	เด็ีกที่�ไม่ปรัากฏิบุพการีั	หร้ัอ่บุพการีัท่อ่ดีทิ่�ง	ซ้ึ่�งนายท่ะเบียนอ่ำาเภอ่หร้ัอ่นายท่ะเบียนท่�อ่งถิ�นไม่อ่าจรัับแจ�งการัเกิดีหร้ัอ่เพิ�มช้ื้�อ่

ในท่ะเบียนบ�านเน้�อ่งจากไม่อ่าจพิส้จน์สถานะการัเกิดีและสัญชื้าติิ	โดียมีขั�นติอ่นและวิัธีิการัดีำาเนินงาน	ดัีงนี�

 บุคคลัที�จะย่�นคำาร�องขอมีสััญชาติิไทย ติามมาติรา 19/2 จะติ�องมีคุณสัมบัติิ ค่อ 

	 1)	เป็นเด็ีกไรั�เดีียงสาที่�ถ้กบิดีามารัดีาท่อ่ดีทิ่�ง	หร้ัอ่เด็ีกเร่ัร่ัอ่น	เด็ีกที่�ไม่ปรัากฏิบิดีามารัดีาหร้ัอ่ไม่สามารัถติิดีติามบิดีามารัดีาหร้ัอ่ญาติิ

ร่ัวัมสายโลหติิท่างบดิีามารัดีา	ซ้ึ่�งอ่ย้ใ่นการัอ่ปุการัะขอ่งหนว่ัยงานขอ่งรััฐหร้ัอ่หนว่ัยงานเอ่กชื้นที่�จดีท่ะเบยีนติามกฎหมายโดียมีวััติถุปรัะสงค์

เพ้�อ่การัสงเครัาะห์ช่ื้วัยเหล้อ่เด็ีก	รัวัมถ้งบุคคลในลักษณ์ะเดีียวักันที่�เคยอ่ย้่หร้ัอ่ไม่เคยอ่ย้่ในการัอุ่ปการัะขอ่งหน่วัยงานดัีงกล่าวัดี�วัย	

	 2)	เคยแจ�งการัเกิดีหร้ัอ่ขอ่เพิ�มช้ื้�อ่ในท่ะเบียนบ�านแต่ินายท่ะเบียนอ่ำาเภอ่หร้ัอ่นายท่ะเบียนท่�อ่งถิ�นไม่อ่าจดีำาเนินการัให�ไดี�เน้�อ่งจาก

ไม่สามารัถพิส้จน์สถานะการัเกิดีและสัญชื้าติิ	 รัวัมถ้งบุคคลที่�ไดี�รัับการัจัดีท่ำาท่ะเบียนปรัะวััติิและไม่สามารัถขอ่แจ�งการัเกิดีหร้ัอ่ขอ่หนังส้อ่

รัับรัอ่งการัเกิดี	20/1	ไดี�	เน้�อ่งจากไม่อ่าจพิส้จน์สถานะการัเกิดีและสัญชื้าติิดี�วัย

	 3)	ไดี�รัับการัจัดีท่ำาท่ะเบียนรัาษฎรัและมีเอ่กสารัแสดีงตินหร้ัอ่บัติรัปรัะจำาตัิวัคนซ้ึ่�งไม่มีสัญชื้าติิไท่ยหร้ัอ่บัติรัปรัะจำาตัิวับุคคลที่�ไม่มี

สถานะท่างท่ะเบียนติามกฎหมายว่ัาดี�วัยการัท่ะเบียนรัาษฎรั

	 4)	ติ�อ่งมีภ้มิลำาเนาอ่าศัยอ่ย้ใ่นรัาชื้อ่าณ์าจักรัอ่ย่างต่ิอ่เน้�อ่งเป็นเวัลาไม่น�อ่ยกว่ัา	10	ปี	นับถ้งวัันที่�ย้�นคำารั�อ่งเพ้�อ่ขอ่มีสัญชื้าติิไท่ย

	 5)	มีหนังส้อ่รัับรัอ่งควัามเป็นคนไรั�รัากเหง�าที่�อ่อ่กให�โดียหน่วัยงานในสังกัดีกรัะท่รัวังพัฒนาสังคมและควัามมั�นคงขอ่งมนุษย์	หร้ัอ่

หน่วัยงานขอ่งรััฐที่�มีสถานะเช่ื้นเดีียวักับสถานสงเครัาะห์หร้ัอ่อ่อ่กโดียนายอ่ำาเภอ่หร้ัอ่ผู้้�อ่ำานวัยการัเขติแห่งท่�อ่งที่�ที่�ผู้้�นั�นมีภ้มิลำาเนาอ่าศัยอ่ย้่

หร้ัอ่ติามหลักฐานท่ะเบียนรัาษฎรั	 เวั�นแต่ิกรัณี์คนป่วัยท่างจิติปรัะสาท่หร้ัอ่พิการัท่างสมอ่งมีอ่าการัเลอ่ะเล้อ่นซ้ึ่�งมีหนังส้อ่รัับรัอ่งจากแพท่ย์

ขอ่งสถานพยาบาลที่�ท่ำาการัรัักษาผู้้�นั�นเป็นหลักฐาน

โดย ส่วันการที่ะเบ่ยนราษฎร

การขอม่สัญชุาติไที่ยตามมาตรา 19/2 วัรรคสอง แห่งพุระราชุบัญญัติการที่ะเบ่ยนราษฎร พุ.ศ. 2534
รวัมถึึงฉบับแก้ไขเพิุ�มเติม (ฉบับท่ี่� 3) พุ.ศ. 2562
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	 6)	เป็นผู้้�มีควัามปรัะพฤติิดีี	ไม่มีพฤติิการัณ์์ที่�เป็นภัยต่ิอ่ควัามสงบเรีัยบรั�อ่ยและควัามมั�นคง	ไม่เคยติ�อ่งโท่ษจำาคุก	เวั�นแต่ิควัามผิู้ดี

ลหุโท่ษหร้ัอ่ควัามผิู้ดีโดียปรัะมาท่	หร้ัอ่หากเคยติ�อ่งรัับโท่ษจำาคุกติ�อ่งพ�นโท่ษมาแล�วัไม่น�อ่ยกว่ัา	5	ปี

	 7)	พ้ดีและฟัังภาษาไท่ยเข�าใจไดี�	ยกเวั�นเด็ีกที่�มีอ่ายุติำ�ากว่ัา	7	ปี	คนพิการัเป็นใบ�และคนที่�ป่วัยท่างจิติปรัะสาท่	หร้ัอ่พิการัท่างสมอ่ง

	 8)	มีควัามจงรัักภักดีีและเล้�อ่มใสรัะบอ่บปรัะชื้าธิิปไติยอั่นมีพรัะมหากษัติริัย์เป็นปรัะมุข

กรณีตัิวิอย่าง	จังหวััดี	ป.	ไดี�ส่งคำารั�อ่งขอ่ง	สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่	ล.	กรัณี์การัย้�นขอ่มีสัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง	แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิ

การัท่ะเบยีนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดีย	พรัะรัาชื้บญัญัติิการัท่ะเบยีนรัาษฎรั	(ฉบบัที่�	3)	พ.ศ.	2562	รัายนาย	ก.	ซ้ึ่�งเป็นบุคคลที่�ถ้ก

บิดีามารัดีาท่อ่ดีทิ่�งตัิ�งแต่ิวััยเยาว์ั	โดียมี	นางสาวั	พ.	(ผู้้�อุ่ปการัะเลี�ยงด้ี)	โดียมารัดีาขอ่งนาย	ก.	ไดี�นำา	นาย	ก.	ในขณ์ะนั�นอ่ายุปรัะมาณ์	1	เด้ีอ่น

มาฝ่ากให�	นางสาวั	พ.	เลี�ยงด้ี	หลังจากนั�นมารัดีาขอ่งนาย	ก.	ไม่ไดี�ติิดีต่ิอ่กลับมา	นางสาวั	พ.	จ้งไดี�อุ่ปการัะเลี�ยงด้ี	นาย	ก.	จนถ้งอ่ายุปรัะมาณ์	8	ปี

ก็ไดี�ฝ่ากให�เรีัยนหนังส้อ่กับพรัะคร้ั	 เจ�าอ่าวัาสวััดี	 โดียศ้กษาเล่าเรีัยนอ่ย้่ที่�โรังเรีัยนวััดี	 ตัิ�งแต่ิชัื้�นปรัะถมศ้กษาจนจบชัื้�นมัธิยมศ้กษาติอ่นติ�น	

ปัจจุบันนาย	ก.	ปรัะกอ่บอ่าชีื้พรัับจ�างและอ่าศัยอ่ย้่กับ	นางสาวั	พ.	ผู้้�อุ่ปการัะเลี�ยงด้ีมาติลอ่ดีรัะยะเวัลา	31	ปี

กรมการปกครอง พิจารณาจากเอกสัารหลัักฐาน ดัีงนี�
	 1)	ติรัวัจสอ่บฐานข�อ่ม้ลการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พบว่ัา	นาย	ก.	ไดี�จัดีท่ำาท่ะเบียนปรัะวััติิบุคคลที่�ไม่มีสถานะท่างท่ะเบียน	ติามพรัะรัาชื้บัญญัติิ

การัท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับที่�	2)	พ.ศ.	2551	และมีบัติรัปรัะจำาตัิวับุคคลที่�ไม่มีสถานะท่างท่ะเบียน	

	 2)	พิจารัณ์าสถานะและคุณ์สมบัติิขอ่งนาย	ก.และการัให�ถ�อ่ยคำาขอ่งพยานบุคคล	ไดี�แก่	พยานบุคคล	จำานวัน	3	คน	ปรัากฏิข�อ่เท็่จจริังว่ัา

      2.1	นางสาวั	พ.	ไดี�รัับตัิวันาย	ก.	มาเลี�ยงด้ีเม้�อ่อ่ายุไดี�ปรัะมาณ์	1	เด้ีอ่น	หลังจากนั�นก็ไดี�อุ่ปการัะเลี�ยงด้ีและส่งเสียให�เรีัยนหนังส้อ่

จนจบชัื้�นมัธิยมศ้กษาติอ่นติ�น	ปัจจุบันนาย	ก.ปรัะกอ่บอ่าชีื้พรัับจ�าง	และอ่าศัยอ่ย้่กับ	นางสาวั	พ.	ผู้้�อุ่ปการัะเลี�ยงด้ี	มาเป็นรัะยะเวัลา	31	ปี	

นาย	ก.	เป็นบุคคลที่�ไม่มีสถานะท่างท่ะเบียน	ไม่ปรัากฏิข�อ่ม้ลบิดีามารัดีาและไม่อ่าจพิส้จน์สถานะการัเกิดีไดี�	โดียไม่เคยพบเห็นบิดีามารัดีาหร้ัอ่

ญาติิพี�น�อ่งมาหาหร้ัอ่ติิดีต่ิอ่ใดีๆ	ทั่�งสิ�น	สามารัถยน้ยนัไดี�ว่ัานาย	ก.เปน็ผู้้�มีคุณ์สมบัติิครับถ�วันในการัขอ่มสัีญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง

แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดีย	พรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับที่�	3)	พ.ศ.	2562

	 				2.2	นาย	ก.	มีเลขปรัะจำาตัิวับุคคลที่�ไม่มีสถานะท่างท่ะเบียน	และมีบัติรัปรัะจำาตัิวับุคคลที่�ไม่มีสถานะท่างท่ะเบียน	ทั่�งนี�	นาย	ก.	

ไดี�ย้�นคำารั�อ่งขอ่หนังส้อ่รัับรัอ่งการัเกิดี	(ท่.รั.	20/1)	เพ้�อ่พิส้จน์สถานะการัเกิดี	ณ์	สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่	และนายท่ะเบียนพิจารัณ์าไม่อ่นุญาติ

เน้�อ่งจากไม่อ่าจพิส้จน์สถานะการัเกิดีไดี�

	 			2.3	นาย	ก.	เป็นผู้้�มีภ้มิลำาเนาอ่าศัยอ่ย้ใ่นรัาชื้อ่าณ์าจักรัอ่ย่างต่ิอ่เน้�อ่งเป็นเวัลาไม่น�อ่ยกว่ัา	10	ปี	โดียมีหลักฐานการัศ้กษา	และ

พยานบุคคล	ให�ถ�อ่ยคำารัับรัอ่งว่ัา	มีถิ�นที่�อ่ย้่ในปรัะเท่ศไท่ยมาโดียติลอ่ดี

     2.4	นาย	ก.	มีหนังส้อ่รัับรัอ่งควัามเป็นคนไรั�รัากเหง�า

    2.5	พยานบุคคลทั่�ง	 3	คนให�ถ�อ่ยคำารัับรัอ่งว่ัา	นาย	ก.	 เป็นผู้้�มีควัามปรัะพฤติิดีี	 และ	สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่	ล.	 ไดี�ท่ำาหนังส้อ่

ติรัวัจสอ่บคุณ์สมบัติิเร้ั�อ่งควัามปรัะพฤติิกับหน่วัยงานที่�เกี�ยวัข�อ่ง	ปรัะกอ่บดี�วัย

	 	 (1)	สถานีติำารัวัจภ้ธิรั	ปรัากฏิว่ัาไม่พบปรัะวััติิการักรัะท่ำาควัามผิู้ดี

  (2)	สำานักงานคณ์ะกรัรัมการัป้อ่งกันและปรัาบปรัามยาเสพติิดี	ภาค	1	ปรัากฏิว่ัาไม่พบข�อ่ม้ลปรัะวััติิและพฤติิการัณ์์ดี�านยาเสพติิดี

	 	 (3)	ศ้นย์พิส้จน์หลักฐาน	1	ปรัากฏิว่ัาไม่พบปรัะวััติิ	นอ่กจากนั�นพยานบุคคลให�ถ�อ่ยคำารัับรัอ่งว่ัา	นาย	ก.	มีคุณ์สมบัติิเป็นผู้้�ที่�

พ้ดีและฟัังภาษาไท่ยไดี�เป็นอ่ย่างดีี	และเป็นผู้้�มีควัามจงรัักภักดีีและเล้�อ่มใสในรัะบอ่บปรัะชื้าธิิปไติยอั่นมีพรัะมหากษัติริัย์ท่รังเป็นปรัะมุข
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 กรมการปกครอง	ไดี�พิจารัณ์าข�อ่ม้ล	ข�อ่กฎหมาย	และเอ่กสารัที่�เกี�ยวัข�อ่งแล�วั	เห็นว่ัา	นาย	ก.	เป็นผู้้�มีคุณ์สมบัติิที่�จะไดี�รัับสัญชื้าติิไท่ย

ติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง	แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิม	โดียพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	

(ฉบับที่�	3)	พ.ศ.	2562	ปรัะกอ่บกับปรัะกาศกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	เร้ั�อ่ง	คุณ์สมบัติิอ้่�นขอ่งผู้้�มีสิท่ธิิย้�นคำารั�อ่งขอ่มีสัญชื้าติิไท่ย	ติามมาติรัา	19/2	

วัรัรัคสอ่ง	แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดียพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับที่�	3)	พ.ศ.	2562

ลงวัันที่�	1	พฤษภาคม	2562	 ซ้ึ่�งเกี�ยวักับเร้ั�อ่งนี�รััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยไดี�มอ่บอ่ำานาจให�ปลัดีกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยเป็นผู้้�พิจารัณ์า

ให�ควัามเห็นชื้อ่บและปรัะกาศให�ผู้้�ย้�นคำารั�อ่งขอ่มีสัญชื้าติิไท่ย	 เป็นผู้้�มีสัญชื้าติิไท่ย	 ติามคำาสั�งกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	 ที่�	 888/2562	 ลงวัันที่�

1	พฤษภาคม	2562

	 เพ้�อ่ให�การัแก�ไขปัญหาสัญชื้าติิขอ่ง	 นาย	 ก.	 ซ้ึ่�งเป็นคนไรั�รัากเหง�า	 เป็นไปติามกฎหมายโดียถ้กติ�อ่ง	 กรัมการัปกครัอ่ง	 จ้งเสนอ่

ปลัดีกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยพิจารัณ์าให�ควัามเห็นชื้อ่บให�	นาย	ก.	เป็นผู้้�มีสัญชื้าติิไท่ย	

 ข�อกฎหมาย	1.	พรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดียพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับที่�	3)

พ.ศ.	2562

	 	 มาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง

	 	 ผู้้�ซ้ึ่�งไดี�รัับการัจัดีท่ำาท่ะเบียนปรัะวััติิและเอ่กสารัแสดีงตินติามวัรัรัคหน้�ง	ถ�ามีหลักฐานแสดีงว่ัาไดี�อ่าศัยอ่ย้ใ่นรัาชื้อ่าณ์าจักรั

อ่ย่างต่ิอ่เน้�อ่งเป็นเวัลาไม่น�อ่ยกว่ัาสิบปี	 และมีคุณ์สมบัติิอ้่�นติามที่�รััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยกำาหนดี	 ให�ผู้้�นั�นมีสิท่ธิิย้�นคำารั�อ่งขอ่มี

สัญชื้าติิไท่ยไดี�	และเม้�อ่รััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยพิจารัณ์าเห็นว่ัาผู้้�ย้�นคำารั�อ่งมีสถานะถ้กติ�อ่งติามเง้�อ่นไขและมีคุณ์สมบัติิครับถ�วัน

ดัีงกล่าวัให�รััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยปรัะกาศให�ผู้้�นั�นมีสัญชื้าติิไท่ย	 ทั่�งนี�	 ภายในหน้�งรั�อ่ยยี�สิบวัันนับแต่ิวัันที่�ไดี�รัับคำารั�อ่ง	 และให�

ถ้อ่ว่ัาผู้้�นั�นมีสัญชื้าติิไท่ยตัิ�งแต่ิวัันที่�รััฐมนติรีัปรัะกาศ	

	 	 			2.	ปรัะกาศกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	เร้ั�อ่ง	คุณ์สมบัติิอ้่�นขอ่งผู้้�มีสิท่ธิิย้�นคำารั�อ่งขอ่มีสัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง

แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	 พ.ศ.	 2534	 ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดียพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	 (ฉบับที่�	 3)	 พ.ศ.	 2562

ลงวัันที่�	1	พฤษภาคม	2562

	 	 						ข�อ่	1	บุคคลที่�จะไดี�รัับสัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง	แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	

ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดียพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับที่�	3)	พ.ศ.	2562	จะติ�อ่งมีคุณ์สมบัติิภายใติ�เง้�อ่นไข	ดัีงต่ิอ่ไปนี�	
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	 	 	 (1) เป็นเด็ีกไรั�เดีียงสาที่�ถ้กบิดีามารัดีาท่อ่ดีทิ่�ง	 หร้ัอ่เด็ีกเร่ัร่ัอ่น	 เด็ีกที่�ไม่ปรัากฏิบุพการีัหร้ัอ่บุพการีัท่อ่ดีทิ่�ง

ซ้ึ่�งอ่ย้ใ่นการัอุ่ปการัะขอ่งหน่วัยงานขอ่งรััฐหร้ัอ่หน่วัยงานเอ่กชื้นที่�จดีท่ะเบียนติามกฎหมายโดียมีวััติถุปรัะสงค์เพ้�อ่การัสงเครัาะห์ช่ื้วัยเหล้อ่เด็ีก

หร้ัอ่เป็นบุคคลที่�เคยอ่ย้ใ่นการัอุ่ปการัะขอ่งหน่วัยงานดัีงกล่าวั	ฯลฯ	

   (2)	ไดี�รัับการัจัดีท่ำาท่ะเบียนรัาษฎรัและเอ่กสารัแสดีงตินหร้ัอ่บัติรัปรัะจำาตัิวัติามกฎหมายว่ัาดี�วัยการัท่ะเบียนรัาษฎรั	

	 	 	 (3)	ติ�อ่งมีภ้มิลำาเนาอ่าศัยอ่ย้ใ่นรัาชื้อ่าณ์าจักรัอ่ยา่งต่ิอ่เน้�อ่งเป็นเวัลาไม่น�อ่ยกว่ัาสิบปีนับถ้งวัันที่�ผู้้�นั�นย้�นคำารั�อ่ง

ต่ิอ่นายท่ะเบียนอ่ำาเภอ่หร้ัอ่นายท่ะเบียนท่�อ่งถิ�นเพ้�อ่ขอ่มีสัญชื้าติิไท่ย

	 	 	 (4)	มีหนังส้อ่รัับรัอ่งควัามเป็นคนไรั�รัากเหง�าฯ

	 	 	 (5)	เป็นผู้้�มีควัามปรัะพฤติิดีีฯ

	 	 	 (6)	พ้ดีและฟัังภาษาไท่ยเข�าใจไดี�ดีี

	 	 	 (7)	มีควัามจงรัักภักดีีและเล้�อ่มใสรัะบอ่บปรัะชื้าธิิปไติยอั่นมีพรัะมหากษัติริัย์เป็นปรัะมุข

	 	 						ข�อ่	4	ให�อ่ธิิบดีีกรัมการัปกครัอ่งเป็นผู้้�พิจารัณ์ากลั�นกรัอ่งสถานะและคุณ์สมบัติิขอ่งผู้้�ขอ่มีสัญชื้าติิไท่ยติามปรัะกาศ

ฉบับนี�	เพ้�อ่เสนอ่ให�รััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยพิจารัณ์าติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง

	 	 3.	คำาสั�งกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	ที่�	888/2562	เร้ั�อ่ง	การัมอ่บอ่ำานาจให�ปฏิิบัติิรัาชื้การัแท่น	สรุัปควัามว่ัา	อ่าศัยอ่ำานาจติาม

มาติรัา	20	วัรัรัคหน้�ง	แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิรัะเบียบบริัหารัรัาชื้การัแผู่้นดิีน	(ฉบับที่�	5)	พ.ศ.	2545	มาติรัา	38	วัรัรัคหน้�ง	และมาติรัา	39	แห่ง

พรัะรัาชื้บัญญัติิรัะเบียบบริัหารัรัาชื้การัแผู่้นดิีน	 (ฉบับที่�	 7)	 พ.ศ.	 2550	 ปรัะกอ่บกับพรัะรัาชื้กฤษฎีกาว่ัาดี�วัยการัมอ่บอ่ำานาจ	พ.ศ.	 2550	

รััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยมอ่บอ่ำานาจให�ปลัดีกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยเป็นผู้้�พิจารัณ์าให�ควัามเห็นชื้อ่บ	 และปรัะกาศให�ผู้้�ย้�นคำารั�อ่งขอ่มี

สัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง	ฯลฯ	เป็นผู้้�มีสัญชื้าติิไท่ย

	 	 4. ปรัะกาศสำานักท่ะเบียนกลาง	 เร้ั�อ่ง	 หลักเกณ์ฑ์์และวิัธีิการัในการัขอ่มีสัญชื้าติิไท่ย	 และการัติรัวัจสอ่บคุณ์สมบัติิขอ่ง

ผู้้�ขอ่มีสัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	 19/2	 วัรัรัคสอ่ง	 แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	 2534	 ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดียพรัะรัาชื้บัญญัติิ

การัท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับที่�	3)	พ.ศ.	2562

	 	 						ข�อ่	4	การัดีำาเนินการัในส่วันขอ่งสำานักท่ะเบียนกลาง	กรัมการัปกครัอ่ง

	 	 	 4.1	เม้�อ่สำานักท่ะเบียนกลาง	ไดี�รัับเร้ั�อ่งจากสำานักท่ะเบียนจังหวััดีหร้ัอ่สำานักท่ะเบียนกรุังเท่พมหานครั	ให�ติรัวัจสอ่บ

คำารั�อ่งขอ่มีสัญชื้าติิไท่ย	พยานหลักฐานปรัะกอ่บคำาขอ่	 และพิจารัณ์าว่ัาผู้้�รั�อ่งมีคุณ์สมบัติิที่�จะไดี�สัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	 19/2	 วัรัรัคสอ่ง	 ฯลฯ

หร้ัอ่ไม่	อ่ยา่งไรั	หากพิจารัณ์าเห็นว่ัาผู้้�ขอ่มีสัญชื้าติิไท่ยมีสถานะถ้กติ�อ่งติามเง้�อ่นไขและมีคุณ์สมบัติิครับถ�วันที่�จะไดี�สัญชื้าติิไท่ยติามมาติรัา	19/2

วัรัรัคสอ่ง	 ฯลฯ	 ให�เสนอ่อ่ธิิบดีีกรัมการัปกครัอ่งพิจารัณ์าให�ควัามเห็นชื้อ่บและเสนอ่รััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยหร้ัอ่ผู้้�ที่�ไดี�รัับมอ่บ

อ่ำานาจจากรััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยเพ้�อ่พิจารัณ์าและปรัะกาศให�ผู้้�นั�นมีสัญชื้าติิไท่ย

ฯลฯ

	 	 	 4.2	กำาหนดีเลขปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้นให�ผู้้�ขอ่มีสัญชื้าติิไท่ยที่�มีคุณ์สมบัติิและไดี�รัับการัปรัะกาศให�มีสัญชื้าติิไท่ย

ติามมาติรัา	19/2	วัรัรัคสอ่ง	แห่งพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	 ซ้ึ่�งแก�ไขเพิ�มเติิมโดียพรัะรัาชื้บัญญัติิการัท่ะเบียนรัาษฎรั	

(ฉบับที่�	 3)	พ.ศ.	2562	และจัดีส่งปรัะกาศพรั�อ่มเลขปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้นให�สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่หร้ัอ่สำานักท่ะเบียนท่�อ่งถิ�นเพ้�อ่แจ�งผู้้�ไดี�รัับ

สัญชื้าติิไท่ยท่รัาบโดียเร็ัวัและให�มาดีำาเนินการัแก�ไขเปลี�ยนแปลงสถานะท่างท่ะเบียนรัาษฎรัและจัดีท่ำาบัติรัปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้น
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 กรมการปกครอง กรัะท่รัวังมหาดีไท่ยไดี�ปรัะกาศขยายกำาหนดีเวัลาการัจัดีท่ำาบัติรัปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้นจาก

สถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติิดีเช้ื้�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	(โควิัดี	-	19	)	เพิ�มเติิม	เพ้�อ่เป็นการัลดีควัามเสี�ยง	ที่�ปรัะชื้าชื้น

จะติ�อ่งเดิีนท่างไปขอ่มีบัติรั	ขอ่มีบัติรัใหม่	หร้ัอ่ขอ่เปลี�ยนบัติรั	ในทุ่กท่�อ่งที่�จังหวััดีและกรุังเท่พมหานครั	จากภายในกำาหนดี	

60	วััน	นับแต่ิวัันที่�ติ�อ่งมีบัติรั	มีบัติรัใหม่	หร้ัอ่เปลี�ยนบัติรั	จากเดิีมภายในวัันที่�	30	เมษายน	2564	นั�น	

	 เน้�อ่งดี�วัย	สถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติิดีเช้ื้�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	(โควิัดี	–	19	)	ในปัจจุบันยังขยายขอ่บเขติ

การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคอ่อ่กเป็นวังกวั�างกรัะจายไปในหลายพ้�นที่�	และการัติรัวัจพบผู้้�ป่วัยย้นยันติิดีเช้ื้�อ่รัายใหม่	โดียเฉพาะ

กรัณี์ที่�เป็นการัติิดีเช้ื้�อ่ภายในปรัะเท่ศที่�มีจำานวันส้งข้�นและขยายวังกวั�างในหลายพ้�นที่�จังหวััดีทั่�วัปรัะเท่ศไท่ยในแติ่ละวััน

จ้งมีควัามจำาเป็นที่�ติ�อ่งกำาหนดีแนวัท่างปฏิิบัติิที่�เหมาะสมกับสถานการัณ์์ในปัจจุบัน	เพ้�อ่ร่ัวัมแก�ไขและรัะงับยบัยั�งสถานการัณ์์

ฉุกเฉิน	เพ้�อ่ให�เกิดีควัามปลอ่ดีภัยแก่ปรัะชื้าชื้นในทุ่กๆ	ดี�าน	จ้งไดี�ปรัะกาศขยายกำาหนดีเวัลาการัขอ่มีบัติรั	การัขอ่มีบัติรัใหม่

หร้ัอ่เปลี�ยนบัติรัแก่ผู้้�ถ้อ่บัติรัซึ่้�งมีช้ื้�อ่อ่ย้่ในทุ่กท่�อ่งที่�จังหวััดี	 และกรัุงเท่พมหานครั	 จากภายใน	 วัินที� 30 เมษายน 2564

เป็นวัินที� 31 สิังหาคม 2564
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 อำาเภอเกาะก้ดี จังหวัิดีติราดี	ปัจจุบันมี	นายสัมศักดิี� จุฑ์าวิงษ์กุลั 
เป็นนายอ่ำาเภอ่	 แบ่งการัปกครัอ่งเป็น	 2	 ติำาบล	 8	 หม่้บ�าน	 มีอ่งค์กรัปกครัอ่ง

ส่วันท่�อ่งถิ�น	 2	 แห่ง	 อ่ำาเภอ่เกาะก้ดี	 เป็น	 1	 ใน	 7	 อ่ำาเภอ่	 ขอ่งจังหวััดีติรัาดี

เดิีมเกาะก้ดีเป็นหม่้บ�านข้�นกับติำาบลเกาะหมาก	 อ่ำาเภอ่แหลมงอ่บ	 ต่ิอ่มาไดี�ยก

ฐานะข้�นเป็นติำาบลเกาะก้ดี	ในปี	พ.ศ.	2523	อ่ำาเภอ่เกาะก้ดี	มีรัะยะท่างห่างจาก

อ่ำาเภอ่คลอ่งใหญ่ปรัะมาณ์	 40	 กิโลเมติรั	 ปรัะกอ่บกับเกาะก้ดีอ่ย้่ใกล�ดิีนแดีน

ปรัะเท่ศกัมพ้ชื้าดี�านเกาะกงมากกว่ัาฝั่�งไท่ย	ท่างรัาชื้การัจ้งมีนโยบาย	เพ้�อ่ควัาม

มั�นคงและอ่ำานวัยควัามสะดีวักแก่ปรัะชื้าชื้น	 โดียไดี�ยกฐานะเกาะก้ดีและ

เกาะข�างเคียงข้�นเป็นกิ�งอ่ำาเภอ่เกาะก้ดี	ติามปรัะกาศกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยลงวัันที่�	

19	มกรัาคม	พ.ศ.	2533	โดียมีผู้ลบังคับตัิ�งแต่ิวัันที่�	1	เมษายน	ปีเดีียวักัน	และ

ต่ิอ่มาไดี�มีพรัะรัาชื้กฤษฎีกาลงวัันที่�	 24	 สิงหาคม	พ.ศ.	2550	ยกฐานะข้�นเป็น	

อ่ำาเภอ่เกาะก้ดี	โดียมีผู้ลบังคับตัิ�งแต่ิวัันที่�	8	กันยายน	ปีเดีียวักัน	อ่ำาเภอ่เกาะก้ดี

พ้�นที่�ส่วันใหญ่เป็นภ้เขามีป่าไม�ที่�อุ่ดีมสมบ้รัณ์์	 จะมีพ้�นที่�รัาบบางส่วันบรัิเวัณ์

ชื้ายเขาและใกล�ท่ะเล	 ชื้าวับ�านจะใชื้�เป็นแหล่งเพาะปล้ก	 พ้ชื้ที่�ปล้กกันมาก	

ค้อ่	 มะพรั�าวัและยางพารัา	 พ้�นที่�ส่วันใหญ่ขอ่งเกาะเหมาะสำาหรัับการัพักผู่้อ่น

ท่่อ่งเที่�ยวัเพรัาะมีทั่�งนำ�าติก	หาดีท่รัาย	แม่นำ�า	ป่าชื้ายเลน	และปะการััง	ปรัะชื้ากรั

มีปรัะมาณ์	 2,600	 คนเศษ	 บุคลากรัให�บริัการัฝ่่ายท่ะเบียน	 จำานวัน	 4	 คน

มีปลัดีอ่ำาเภอ่	1	คน	สมาชิื้ก	อ่ส.	2	นาย	และล้กจ�าง	สย.ช่ื้วัยงานท่ะเบียนสัญชื้าติิ	1	คน

“ถููกต้้อง รวดเร็ว เป็็นธรรม ป็ระชาชนมีความพอใจ”
แนวคิดการให้้บริการป็ระชาชน

สํานักที่ะเบ่ยนอําเภอเกาะก้ด จังหวััดตราด

นายสมศัักดิิ์� จุฑาวงษ์กุล  
นำยอ�ำเภอเกำะกูด จัังหวัดตรำด



นายสิทธิิโชค วงศ์ับุุญญาสวัสดิิ์�
หัวหน้ำฝ่่ำยทะเบียนและบัตรประจั�ำตัวประชำชน
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 แนวิทางการให�บริการประชาชน	ให�บริัการัดี�วัยควัามเต็ิมใจ

ใส่ใจให�บริัการั	 ไม่เล้อ่กปฏิิบัติิ	 และติ�อ่งย้ดีหลักติามรัะเบียบ	 และ

นโยบายขอ่งกรัมการัปกครัอ่ง	 ในส่วันขอ่งปัญหาและอุ่ปสรัรัค

การัให�บริัการัปรัะชื้าชื้น	ปัญหาส่วันใหญ่จะเกิดีกับปรัะชื้าชื้นผู้้�มารัับ

บริัการัที่�สำานักท่ะเบียน	 เน้�อ่งจากปรัะชื้าชื้นอ่าศัยอ่ย้่ติามเกาะต่ิางๆ	

การัเดิีนท่างมาอ่ำาเภอ่ติ�อ่งอ่าศัยนั�งเร้ัอ่เท่่านั�น	 เม้�อ่เกิดีมีพายุรุันแรัง

หร้ัอ่ลมแรังจ้งท่ำาให�การัเดิีนท่างลำาบาก

 มาติรการในการป้องกันการทุจริติทางทะเบียนแลัะ
บัติรประจำาตัิวิประชาชน	บุคลากรัสำานักท่ะเบียนติ�อ่งศ้กษารัะเบียบ	

กฎหมาย	ปฏิิบัติิงานอ่ย่างรัอ่บคอ่บ	สำาหรัับการัป้อ่งกันเพ้�อ่ไม่ให�เกิดี

การัทุ่จริัติ	นายอ่ำาเภอ่ไดี�กล่าวั	เน�นยำ�าและกำาชัื้บให�ผู้้�ปฏิิบัติิงานยด้ีถ้อ่

กฎหมายรัะเบยีบเป็นหลักใน	การัให�บริัการั	อ่ำาเภอ่เกาะก้ดีมขีนาดีเล็ก

และปรัะชื้าชื้นส่วันใหญ่จะร้ั�จักคุ�นเคยกันทั่�งหมดี	 เม้�อ่เกิดีปัญหา

ในการัสอ่บสวันพยานบุคคล	สำานักท่ะเบียนสามารัถติิดีต่ิอ่ส้�อ่สารักับ

ปรัะชื้าชื้นไดี�ทั่นที่

 โครงการสัำาคัญของกรมการปกครอง ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020)
ดี�านสัญชื้าติิและสถานะบุคคลในการัแก�ไขกรัณี์กลุ่มบุคคลที่�ไม่มี

สถานะท่างท่ะเบียน	 มีการัดีำาเนินงานติามขั�นติอ่นและจัดีลำาดัีบ

ควัามสำาคัญในเร้ั�อ่งการัให�บริัการั	 โดียจะให�บริัการัเร้ั�อ่งที่�มีลำาดัีบ

ควัามสำาคัญก่อ่น	 -	 หลังในการัให�บริัการั	 เพ้�อ่ให�ปรัะชื้าชื้นไดี�รัับร้ั�

ข่าวัสารัต่ิางๆ	การัย้�นขอ่สถานะบุคคล	นายอ่ำาเภอ่ให�มีการัปรัะชื้าสัมพันธ์ิ

ผู่้านท่างผู้้�นำาชุื้มชื้นในการัปรัะชุื้มปรัะจำาเด้ีอ่น	และท่างสำานักท่ะเบียน

อ่ำาเภอ่เกาะก้ดีมีการัอ่อ่กไปเยี�ยมเย้อ่นปรัะชื้าชื้นติามหม่้บ�านติ่างๆ

เป็นปรัะจำา	ไดี�สั�งการัให�กำานัน	ผู้้�ใหญ่บ�าน	สำารัวัจ	ติรัวัจสอ่บปรัะชื้าชื้น

ติามหม่้บ�านต่ิางๆ	 มีการัปรัะชื้าสัมพันธ์ิอ่ย่างสมำ�าเสมอ่พรั�อ่มกำาชัื้บ

เจ�าหน�าที่�ผู้้�ปฏิิบัติิงานโดียย้ดีหลักกฎหมาย	 และหนังส้อ่สั�งการั

เป็นแนวัท่างในการัท่ำางานพรั�อ่มทั่�งไดี�มีการัมาติรัการักำาหนดีโท่ษ

เกี�ยวักับการัทุ่จริัติที่�ชัื้ดีเจน

 การดีำาเนินการติามนวัิติกรรมการให�บริการที�สัอดีคลั�องกับชีวิิติวิิถีีใหม่ New Normal มุ่งส่้ั “อำาเภอ..วิิถีีใหม่”
สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่เกาะก้ดีมีการัจัดีสถานที่�ให�ด้ีสะอ่าดี	 จัดีบัติรัคิวัให�บริัการัและจัดีให�ติรัวัจคัดีกรัอ่งอุ่ณ์หภ้มิก่อ่นเข�ารัับ

บริัการั	ณ์	สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่

 การจองคิวิออนไลัน์ การให�บริการล่ัวิงหน�าหร่อนัดีหมายนั�น สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่เกาะก้ดีซึ่้�งถ้อ่ว่ัาเป็น	

อ่ำาเภอ่ขนาดีเล็กและมีปรัะชื้ากรัจำานวันน�อ่ย	 การันัดีหมายบริัการัล่วังหน�าหร้ัอ่นัดีหมายยังไม่มีผู้้�นัดีหร้ัอ่ขอ่บริัการัล่วังหน�า	

แต่ิอ่ย่างใดี															
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 จากสัถีานการณ์การแพร่ระบาดีของโรคติิดีเช่�อไวิรัสั
โคโรนา (COVID – 19 )	จ้งท่ำาให�สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่เกาะก้ดีติ�อ่ง

ดีำาเนินการัติามมาติรัการัการัให�บริัการังานท่ะเบียนและบัติรัปรัะจำาตัิวั

ปรัะชื้าชื้นร้ัปแบบใหม	่(New	Normal)	เช่ื้น	ก่อ่นเข�ารัับบรักิารั	ขณ์ะรัับบรักิารั

ดี�านสถานที่�การัให�บริัการัและเจ�าหน�าที่�ผู้้�ให�บริัการั	 สำานักท่ะเบียน

อ่ำาเภอ่เกาะก้ดี	ไดี�ดีำาเนินการั	ผู่้านรัะบบ	QR	Code	ไท่ยชื้นะ	สำาหรัับ

ผู้้�ที่�ใชื้�โท่รัศัพท์่	Smart	Phone	และผู้้�ที่�ไม่มีโท่รัศัพท์่จะมีการัลงบันท้่ก

เวัลา	เข�า	-	อ่อ่ก	มีการัติรัวัจคัดีกรัอ่งวััดีอุ่ณ์หภ้มิร่ัางกาย	และบริัการั

เจลล�างม้อ่ก่อ่นเข�าสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่	 กำาชัื้บให�บุคลากรัและผู้้�ใชื้�

บริัการัสวัมใส่หน�ากากอ่นามัยป้อ่งกันการัแพร่ัเช้ื้�อ่ติลอ่ดีเวัลา

 การดีำาเนินการศ้นย์อำานวิยการจิติอาสัาพระราชทาน 
อ่ำาเภอ่เกาะก้ดี	จังหวััดีติรัาดี	ในการัรัับสมัครัจิติอ่าสาขอ่งแต่ิละเด้ีอ่น	

อ่ำาเภอ่เกาะก้ดีไดี�มกีารัปรัะชื้าสัมพันธ์ิให�ปรัะชื้าชื้นท่รัาบ	โดียผู่้านท่าง

ผู้้�นำาท่�อ่งที่�และผู้้�นำาท่�อ่งถิ�น	 เพ้�อ่ให�ปรัะชื้าชื้นท่รัาบ	 และสามารัถ

สมัครัลงท่ะเบียนจิติอ่าสาไดี�	 รัะหวั่างวัันที่�	 1	 –	 10	 ขอ่งทุ่กเด้ีอ่น	

นอ่กจากนี�อ่ำาเภอ่เกาะก้ดียังไดี�มีการักำาหนดีกิจกรัรัมจิติอ่าสาในวััน

สำาคัญต่ิาง	ๆ 	ขอ่งท่างรัาชื้การัเพ้�อ่ให�ปรัะชื้าชื้น	ไดี�ท่ำากิจกรัรัมร่ัวัมกัน

 สัถีานที�ท่องเที�ยวิของอำาเภอเกาะก้ดี	พ้�นที่�ส่วันใหญ่ขอ่ง

อ่ำาเภอ่เกาะก้ดีมีทั่�งท่ะเล	 ภ้เขา	 และนำ�าติก	 มีลำาคลอ่งและป่าไม�ที่�มี

ควัามสมบ้รัณ์์ขอ่งธิรัรัมชื้าติิอ่ย่างหลากหลาย	 มีพันธ์ุิไม�และติ�นไม�

ขนาดีใหญ่อ่ายุหลายรั�อ่ยปี	 และที่�สำาคัญพ้�นที่�ขอ่งอ่ำาเภอ่เกาะก้ดี

ยงัมีสถานที่�ท่่อ่งเที่�ยวัที่�สวัยงามหลายแห่ง	อ่าทิ่เช่ื้น	ติ�นไท่รัใหญ่	500	ปี

หาดีคลอ่งเจ�า	เป็นติ�น
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ระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง

	 การัพัฒนารัะบบการัพิส้จน์และย้นยันตัิวัตินท่างดีิจิทั่ล	 หร้ัอ่	 DOPA-Digital	 ID	 ถ้อ่เป็นอี่กก�าวัสำาคัญขอ่งกรัมการัปกครัอ่ง

ในการัขับเคล้�อ่นโดียใชื้�เท่คโนโลยีเพ้�อ่การัพิส้จน์และยน้ยันตัิวัตินท่างดิีจิทั่ลขอ่งปรัะเท่ศไท่ย	รัอ่งรัับการัใชื้�งานบริัการัภาครััฐ

	 ทั่�งนี�	 ในการัพิส้จน์และย้นยันตัิวัตินในรัะบบเดีิมนั�น	 ผู้้�ให�บริัการัและผู้้�รัับบรัิการัติ�อ่งมาเผู้ชื้ิญหน�า	 และแสดีงตินเพ้�อ่ย้นยันตัิวัติน

ดี�วัยเอ่กสารัท่างรัาชื้การั	 แต่ิเม้�อ่มีการันำา	 DOPA-Digital	 ID	 เข�ามาให�บริัการัจ้งถ้อ่เป็นมิติิใหม่ขอ่งการัให�บริัการัภาครััฐและภาคเอ่กชื้น

ที่�ช่ื้วัยให�มีควัามสะดีวัก	รัวัดีเร็ัวั	และที่�สำาคัญมีควัามปลอ่ดีภัยมากข้�น	ลดีควัามเสี�ยงในการัใชื้�เอ่กสารัปลอ่มในกรัะบวันการัยน้ยันตัิวัตินขอ่ง

รัะบบเดิีม	เกิดีการับริัหารัแบบวิัถีใหม่ที่�ไม่ติ�อ่งเผู้ชิื้ญหน�าเพ้�อ่ย้นยันตัิวัติน	ช่ื้วัยท่ำาให�เกิดีการัเวั�นรัะยะห่างท่างสังคมหร้ัอ่	Social	Distancing	

ไดี�อี่กดี�วัย

	 โดียตัิ�งแต่ิวัันที่�	 1	 ตุิลาคม	 2563	 เป็นติ�นมา	 กรัมการัปกครัอ่งไดี�เปิดีให�ปรัะชื้าชื้นไดี�ใชื้�งานรัะบบ	 DOPA	 Digital	 ID	 ไดี�ในทุ่ก

สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภอ่	และสำานักท่ะเบียนท่�อ่งถิ�นทั่�วัปรัะเท่ศ

 DOPA-Digital ID จึงเป็นอีกหนึ�งการให�บริการเพ่�อประโยชน์สุัขของประชาชน โดียกรมการปกครอง

 ง่ายๆ กับขั�นติอนการใช�งาน

	 ในกรัณี์ผู้้�ปรัะสงค์ขอ่ลงท่ะเบียนรัะบบการัพิส้จน์และย้นยันตัิวัตินท่างดิีจิทั่ล	DOPA-Digital	ID	สามารัถ	ดีำาเนินการัติามคำาแนะนำา

ขอ่งกรัมการัปกครัอ่ง	ดัีงนี�

 หนึ�ง ท่ำาการัดีาวัน์โหลดีแอ่ปพลิเคชัื้น	D.DOPA	ลงในโท่รัศัพท์่ม้อ่ถ้อ่ขอ่งตินเอ่งก่อ่นเข�ามาขอ่รัับบริัการั	ลงท่ะเบียนใชื้�ไดี�ทั่�งรัะบบ

ไอ่โอ่เอ่ส	(IOS)	และรัะบบแอ่นด์ีดีรัอ่ย	(Android)

 สัอง ผู้้�ปรัะสงค์ขอ่ลงท่ะเบียนจะติ�อ่งนำาบัติรัปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้นใบล่าสุดี	เพ้�อ่ให�เจ�าหน�าที่�ผู้้�รัับลงท่ะเบียน	ท่ำาการัติรัวัจสอ่บข�อ่ม้ล

ก่อ่นการัลงท่ะเบียน	ณ์	สำานักท่ะเบียน

 สัาม ท่ำาการัเปิดีแอ่ปพลิเคชัื้น	D.DOPA	พรั�อ่มทั่�งอ่นุญาติให�ใชื้�อุ่ปกรัณ์์ขอ่งเคร้ั�อ่งม้อ่,รัะบุเลขปรัะจำาตัิวัปรัะชื้าชื้น	13	หลัก	ให�ถ้กติ�อ่ง

 สีั� ยอ่มรัับข�อ่ติกลงและเง้�อ่นไขการัใชื้�บริัการัเพ้�อ่ท่ำาการัลงท่ะเบียนสิ�งแท่นเอ่กลักษณ์์ดิีจิทั่ล	

 ห�า	ท่ำาการัสแกนคิวัอ่าร์ัโค�ดีในแอ่ปพลิเคชัื้น

 หก รัะบบแจ�งเต้ิอ่นให�ตัิ�งค่ารัหัสผู่้าน	โดียทั่�ง	๒	ครัั�งติ�อ่งเหม้อ่นกัน

 เจ็ดี	เม้�อ่รัะบุครัั�งที่�	๒	ถ้กติ�อ่ง	รัะบบแจ�งเต้ิอ่นขอ่ยินยอ่มโดียรัะบุรัหัสผู่้านอี่กครัั�งเพ้�อ่อั่พโหลดีข�อ่ม้ลลงในแอ่ปพลิเคชัื้นม้อ่ถ้อ่ขอ่งติน

 แปดี	เม้�อ่ลงท่ะเบียนเสร็ัจสิ�น	หน�าจอ่จะแสดีงสถานะการัสมัครัสำาเร็ัจ
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วััคซีีน COVID-19 
“ร่่วัมสร่้างภููมิค้้มกัันหมู่  มาฉีีดวััคซีีน   เพื่่�อตััวัเร่าเองและคนที่ี�เร่าร่ักั”
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธินาคม	จงจิรัะ,	ศักดีิ์ฤท่ธิิ์	สลักคำา,	พิรัิยะ	ฉันท่ดีิลก,	รั.ติ.ท่.	ภพชื้นก	ชื้ลานุเครัาะห์,	สมยศ	พุ่มน�อ่ย	บรรณาธิการอำานวยการ สันติิ	รัังษิรัุจิ

ท์ี่ปรึกษา	สัญชื้ัย	เติชื้นิมิติวััชื้,	สุชื้าติิ	ธิานีรััติน์,	ปรัะเชื้ิญ	สมอ่งดีี,	ลักษณ์า	อ่ภิรัติิปัญญา,	ณ์ัฐธิยาน์	ติรัีรััตินานุสรัณ์์,	สุโสฬส	พ้�งบุญ,	พิธิาสรัวัง	จันท่รั์ฉายฉัติรั,	อ่ภิญญา	อุ่่นเรั้อ่น,	ธิีรัภัท่รั	มีอ่ารัีย์,	เอ่กอ่นันติ์	ศรัีอ่ินท่รั์

บรรณาธิการประจำาฉบับ ชื้าครัิติ	ติันพิรัุฬห์	กองบรรณาธิการ	ณ์รังค์ฤท่ธิิ์	มาท่อ่ง,	ณ์ัฐพรั	พรัหมมาสกุล,	กรัอ่งแก�วั	แสงภ้รัิภัท่รั์	ฝ่ายจัดทำา	ศุภเชื้ษฐ	แสนยางนอ่ก,	สิติานัน	บุณ์โยดีม	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรัพล	ศุยะสุนานนท่์,	พรัท่ิพย์	สงศรัีอ่ินท่รั์,	มีชื้ัย	จุลภักด์ิี

พิมพ์ที่ :	โรังพิมพ์อ่าสารัักษาดีินแดีน	กรัมการัปกครัอ่ง

ความดี = ความสุขความดี = ความสุข
 ศ้นย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สัาขาจังหวัิดี ประจวิบคีรีขันธ์ สุัพรรณบุรี สัมุทรสังคราม สัมุทรสัาคร ราชบุรี  

แลัะกาญจนบุรี ร่วิมกับสัำานักทะเบียนอำาเภอในพ่�นที�ออกให�บริการจัดีทำาบัติรประจำาตัิวิประชาชน กรณีผู้้�ป่วิยติิดีเตีิยง

คนชรา ผู้้�พิการจนไม่สัามารถีเคล่ั�อนย�ายไดี� ประจำาเด่ีอนเมษายน 2564 จำานวิน 834 ราย

“ แม้ความดีจะเป็นได้แค่รูปธรรมและนามธรรม
แต่ความดีเป็นน�้าหล่อเลี้ยงที่เราสามารถหยิบยื่นให้กันและกันได้ ”

จังหวััดประจวับค่ร่ขันธ์ จังหวััดสมุที่รสาคร

จังหวััดสุพุรรณบุร่ จังหวััดราชุบุร่

จังหวััดสมุที่รสงคราม จังหวััดกาญจนบุร่



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 หวงเดือนเมษายน 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 5,9458,207 110 2,152

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 542542 - -

รวมทั้งสิ้น 17,37919,641 110 2,152

1

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 10,89210,892 - -3
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