
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

3 มิถุนายน 2564

วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กรกฎาคม 2564 ปที่ 13 ฉบับที่ 07
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	 สวััสดีีครัับ	 ท่่านผู้้�อ่่านวัารัสารั	 The	 one	 ทุ่กท่่าน	 ตามที่�รััฐบาลไดี�ดีำาเนินการัเชิิญชิวันให้�ปรัะชิาชินฉีีดีวััคซีีน

เพ่ื่�อ่ป้อ่งกันการัแพื่ร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 (โควัิดี	 –	 19)	 เพ่ื่�อ่เป็นการัอ่ำานวัยควัามสะดีวักให้�กับปรัะชิาชิน

และห้น่วัยงานดี�านสาธารัณสุข	 สำานักบริัห้ารัการัท่ะเบียน	 กรัมการัปกครัอ่ง	 กรัะท่รัวังมห้าดีไท่ย	 ร่ัวัมกับกรัะท่รัวังสาธารัณสุข

ไดี�ดีำาเนินการัจััดีท่ำารัะบบตรัวัจัสอ่บการัฉีีดีวััคซีีน	(ห้มอ่พื่รั�อ่ม)	เพ่ื่�อ่แสดีงข�อ่ม้ลผู้้�ที่�ไดี�ฉีีดีวััคซีีน	โดียมีจุัดีสังเกตเว็ับไซีต์รัะบบตรัวัจัสอ่บ

การัฉีีดีวััคซีีนเว็ับไซีต์ที่�ถู้กต�อ่ง	 https://webapp.bora.dopa.go.th/mophapp/	 โดียรัะบบจัะให้�ใส่เลขปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชิน

และเลข	Laser	ดี�านห้ลังบัตรั	ห้ากป้อ่นข�อ่ม้ลไม่ถู้กต�อ่ง	“รัะบบจัะแจั�งเต่อ่นว่ัา	เลขปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชิน	ห้ร่ัอ่เลข	Laser	ไม่ถู้กต�อ่ง”

ทั่�งนี�	สำาห้รัับผู้้�ที่�ไม่ไดี�ฉีีดีวััคซีีนจัะไม่แสดีงข�อ่ม้ล	จึังขอ่ควัามร่ัวัมม่อ่ปรัะชิาสัมพัื่นธ์ข�อ่ม้ลที่�ถู้กต�อ่งให้�ปรัะชิาชินไดี�รัับท่รัาบโดียทั่�วักันครัับ

	 คณะรััฐมนตรัีไดี�มีมติเม่�อ่วัันที่�	 8	 มิถุูนายน	 2564	 เห็้นชิอ่บเร่ั�อ่ง	 การัขยายรัะยะเวัลาการัดีำาเนินการัตรัวัจัห้าเช่ิ�อ่ไวัรััส

โคโรันา	 2019	 (โควิัดี	 –	 19)	 ในคนต่างดี�าวั	 ขยายรัะยะเวัลาให้�กลุ่มคนต่างดี�าวัที่�ลงท่ะเบียนไม่มีงานท่ำาไปจััดีท่ำาท่ะเบียนปรัะวััติ

คนซีี�งไม่มีสัญชิาติไท่ย	(ท่รั.38/1)	ให้�นายจั�างสามารัถูย่�นขอ่อ่นุญาตท่ำางานแท่นคนต่างดี�าวั	(บต.48)	ต่อ่นายท่ะเบียนเพ่ื่�อ่พิื่จัารัณา

อ่นุญาตโดียที่�ยงัมิต�อ่งมีใบรัับรัอ่งผู้ลการัตรัวัจัโรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	(โควิัดี	–	19)	และโรัคต�อ่งห้�าม	6	โรัค	การัปรัับรัะยะเวัลา

การัแจั�งท่ำางานกับนายจั�างรัายให้ม่	 เป็นต�น	 ซึี�งแต่ละกรัณีจัะมีรัะยะเวัลาตามที่�คณะรััฐมนตรีัไดี�มีมติ	 จึังขอ่ให้�จัังห้วััดีและ

กรุังเท่พื่มห้านครัสนับสนุนการัดีำาเนินการัดัีงกล่าวั	ในการัพิื่จัารัณาเปิดีจััดีท่ำาห้ร่ัอ่ปรัับปรุังท่ะเบียนปรัะวััติและอ่อ่กบัตรัปรัะจัำาตัวัฯ

ให้�แก่แรังงานต่างดี�าวั	 ให้�เป็นดุีลยพิื่นิจัขอ่งผู้้�ว่ัารัาชิการัจัังห้วััดีในวัันกำาห้นดีดีำาเนินการัตามควัามเห้มาะสมขอ่งสถูานการัณ์

การัแพื่ร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ในแต่ละจัังห้วััดีและต�อ่งปฏิิบัติตามมาตรัการัการัป้อ่งกันและแพื่ร่ัรัะบาดีขอ่ง

โรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ตามที่�คณะกรัรัมการัโรัคติดีต่อ่จัังห้วััดีห้ร่ัอ่คณะกรัรัมการัโรัคติดีต่อ่กรุังเท่พื่มห้านครักำาห้นดีอ่ย่าง

เคร่ังครััดีครัับ

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

นายสัันติิ รัังษิิรุัจิิ
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักบริห�รก�รทะเบียน 

บก.แถลง
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กรมการปกครอง บัันทึึกเทึปโทึรทัึศน์ถวายพระพร เน่�องในโอกาสวันเฉลิิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็็จพระนางเจ้าสุทิึด็า พัชรสุธาพิมลิลัิกษณ พระบัรมราชินี” 3 มิถุนายน 2564

ในวันศุกร์ทีึ� 21 พฤษภาคม 2564 เวลิา 09.30 น.

ณ สถานีวิทึยุโทึรทัึศน์แห่่งประเทึศไทึย (NBT) ถนนวิภาวดี็รังสิต กรุงเทึพฯ

นายธนาคม จงจิระ
อธิบัดี็กรมการปกครอง

พื่รั�อ่มรัอ่งอ่ธิบดีีกรัมการัปกครัอ่ง	บันทึ่กเท่ปโท่รัทั่ศน์กล่าวัอ่าเศียรัวัาท่ถูวัายพื่รัะพื่รัชัิยมงคลเน่�อ่งในโอ่กาสวัันเฉีลิมพื่รัะชินมพื่รัรัษา

“สมเด็ีจัพื่รัะนางเจั�าสุทิ่ดีา	 พัื่ชิรัสุธาพิื่มลลักษณ	พื่รัะบรัมรัาชิินี”	 3	 มิถุูนายน	 2564	 เพ่ื่�อ่แสดีงควัามจังรัักภัักดีี	 และสำานึกใน

พื่รัะมห้ากรุัณาธิคุณ	ที่�ท่รังมีต่อ่พื่สกนิกรัชิาวัไท่ย
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4 ฉบับเดือน กรกฎาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

ภารกิจสำานักบัริห่ารการทึะเบีัยน

ตรัวัจัเยี�ยมการัตรัวัจัคัดีกรัอ่งโรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 (Covid-19)	 ดี�วัยวิัธี

Rapid	Test	โดียอ่งคก์ารับรัหิ้ารัสว่ันจัังห้วััดีปท่มุธานี	อ่ำานวัยควัามสะดีวักแกข่�ารัาชิการั

พื่นักงานรัาชิการั	 ล้กจั�างสำานักบริัห้ารัการัท่ะเบียน	 และปรัะชิาชิน	 โดียเวั�นรัะยะห่้าง

ท่างสังคม	 (Social	 Distancing)	 ตรัวัจัวััดีอุ่ณห้ภ้ัมิ	 และล�างม่อ่ดี�วัยเจัลแอ่ลกอ่ฮอ่ล์

ให้�เป็นไปตามมาตรัการัที่�กรัะท่รัวังสาธารัณสุขกำาห้นดีอ่ย่างเคร่ังครััดี

วันจันทึร์ทีึ� 7 มิถุนายน 2564 เวลิา 09.30 – 12.00 น.
ณ บัริเวณลิานจอด็รถ ชั�น 1 อาคารกรมการปกครอง
(คลิอง 9) อำาเภอลิำาลูิกกา จังห่วัด็ปทุึมธานี

นายสมยศ พุ่มน้อย
รองอธิบัดี็กรมการปกครอง            
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ภารกิจสำานักบัริห่ารการทึะเบีัยน

	 วัันศุกร์ัที่�	 4	 มิถุูนายน	 2564	 นายสมยศ	 พุ่ื่มน�อ่ย

รัอ่งอ่ธิบดีีกรัมการัปกครัอ่ง	มอ่บนโยบายในการัท่ำางานแก่เจั�าห้น�าที่�

ผู้้�ปฏิิบัติงานดี�านท่ะเบียนและบัตรั	 ขอ่งสำานักท่ะเบียนจัังห้วััดี	

สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่	และสำานักท่ะเบียนท่�อ่งถิู�นทุ่กแห่้งในพ่ื่�นที่�

จัังห้วััดีกาญจันบุรีั	ณ	ศาลากลางจัังห้วััดีกาญจันบุรีั	ในการัแก�ไข

สถูานะและสญัชิาติขอ่งบุคคล	โดียเฉีพื่าะ	กรัณีการัจััดีท่ำาท่ะเบยีน

ปรัะวััติและบัตรัปรัะจัำาตัวับุคคลที่�ไม่มีสถูานะท่างท่ะเบียนตาม

มาตรัา	 38	 วัรัรัคสอ่ง	 แห่้งพื่รัะรัาชิบัญญัติการัท่ะเบียนรัาษฎรั												

พื่.ศ.	2534	แก�ไขเพิื่�มเติม	(ฉีบับที่�	2)	พื่.ศ.	2551

	 โดียให้�ห้มั�นศึกษาห้าควัามร้ั�	 เพิื่�มพ้ื่นทั่กษะให้�เกิดี

ควัามชิำานาญและเชีิ�ยวัชิาญ	 มีทั่ศนคติที่�ดีี	 ในการัให้�บริัการัและ

เท่่าเที่ยมกัน	มีคุณธรัรัม	จัริัยธรัรัม	ในการัปฏิิบัติห้น�าที่�	และเป็นคนดีี

คนเก่ง	คนแข็งแรัง	ทั่�งร่ัางกายและจัติใจั	ค�นห้าควัามจัรังิให้�พื่บแบบ

คม-ชัิดี-ลึก	 พ้ื่ดีแต่ควัามจัริังท่ำาตัวัเห้ม่อ่นกบนอ่กกะลารัวัมถึูงมี

ควัามรัักในผู่้นแผู่้นดิีนห้ร่ัอ่พ่ื่�นที่�ที่�ปฏิิบัติงานพื่รั�อ่มทั่�งให้�กำาลังใจั

ในการัท่ำางาน	มีควัามภัาคภ้ัมิใจัที่�ไดี�มาเป็นข�ารัาชิการัที่�มีเกียรัติ

และศักดิี�ศรีั	 ขอ่ให้�ท่ำางานเป็นที่มช่ิวัยกันแก�ไขปัญห้าดี�วัยควัาม

ซ่ี�อ่สัตย์สุจัริัตเพื่รัาะ	“การัสุจัริัตจัะเป็นเกรัาะป้อ่งคุ�มกันภััย”
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ภารกิจสำานักบัริห่ารการทึะเบีัยน

ในนามขอ่งกรัมการัปกครัอ่ง	 ที่�ไดี�รัับมอ่บห้มายจัาก	 นายธนาคม	 จังจิัรัะ

อ่ธิบดีีกรัมการัปกครัอ่ง	 ให้�เป็นผู้้�แท่นเข�าร่ัวัมรัับฟัังการัตรัวัจัปรัะเมิน

มาตรัฐานการัให้�บริัการัศ้นยร์ัาชิการัสะดีวัก	(GECC)	จัากคณะอ่นุกรัรัมการั

ตรัวัจัปรัะเมินฯ	 โดียสำานักงานปลัดีสำานักนายกรััฐมนตรีั	 (สปน.)

ตามปรัะกาศผู้ลห้น่วัยงานที่�ผู่้านการัตรัวัจัคัดีกรัอ่งเอ่กสารัจัากใบสมัครั

ในส่วันขอ่งกรัมการัปกครัอ่ง	 มีห้น่วัยงานที่�ผู้่านรัอ่บแรัก	 ไดี�แก่

สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่	 จัำานวัน	 14	 แห่้ง	 และศ้นย์ดีำารังธรัรัมอ่ำาเภัอ่

จัำานวัน	 14	 แห่้ง	 รัวัม	 28	 แห่้ง	 ซึี�งขณะนี�คณะกรัรัมการัฯ	 และผู้้�แท่น

กรัมการัปกครัอ่ง	ไดี�ร่ัวัมรัับฟัังการัตรัวัจัปรัะเมนิฯ	ผู้า่นรัะบบ	Webex	Meeting

โดียเริั�มการัตรัวัจัปรัะเมินฯ	ตั�งแต่เด่ีอ่นพื่ฤษภัาคม	–	มิถุูนายน	2564	และ

ปรัะกาศผู้ล	โดีย	สปน.	ท่างเว็ับไซีต์	ภัายในเด่ีอ่นสิงห้าคม	2564	ต่อ่ไป

เม่�อวันจันทึร์ทีึ� 7 มิถุนายน 2564 เวลิา 10.00 น.
ณ ห้่องประชุมบััวแก้ว ชั�น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลิอง 9)

อำาเภอลิำาลูิกกา จังห่วัด็ปทุึมธานี

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบัดี็กรมการปกครอง
นายสันติ รังษิรุจิ ผูู้้อำานวยการสำานักบัริห่ารการทึะเบีัยน            
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การขยายระยะเวลิาการด็ำาเนินการตรวจห่าเช่�อไวรัสโคโรนา 2019
    ในคนต่างด้็าวทีึ�ด็ำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

โด็ย ส่วนสัญชาติแลิะการทึะเบีัยนแลิะบััตรประจำาตัวบุัคคลิผูู้้ไม่มีสัญชาติไทึย

	 คณะรััฐมนตรีัไดี�มีมติ	 เม่�อ่วัันที่�	 8	 มิถุูนายน	2564	 เห็้นชิอ่บ	 เร่ั�อ่ง	การัขยายรัะยะเวัลาการัดีำาเนินการั

ตรัวัจัห้าเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	ในคนตา่งดี�าวัที่�ดีำาเนนิการัตามมตคิณะรััฐมนตรั	ีเม่�อ่วัันที่�	29	ธันวัาคม	2563	ดีงันี�

	 1.	 ขยายรัะยะเวัลาให้�คนต่างดี�าวัดีำาเนินการัตรัวัจัห้าเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 การัปรัะกันสุขภัาพื่และ

การัขอ่อ่นุญาตท่ำางาน	จัากเดิีมภัายในวัันที่�	16	มิถุูนายน	2564	เป็นวัันที่�	13	กันยายน	2564

 2.	ขยายรัะยะเวัลาให้�กลุ่มคนต่างดี�าวัที่�ลงท่ะเบียนไม่มีงานท่ำาไปจััดีท่ำาท่ะเบียนปรัะวััติคนซึี�งไม่มีสัญชิาติไท่ย

(ท่รั.	38/1	จัากเดิีมภัายในวัันที่�	16	มิถุูนายน	2564	เป็นวัันที่�	31	มีนาคม	2565)

	 3.	 ให้�นายจั�างสามารัถูย่�นขอ่อ่นุญาตท่ำางานแท่นคนต่างดี�าวั	 (บต.	 48)	 ต่อ่นายท่ะเบียนเพ่ื่�อ่พิื่จัารัณา

อ่นุญาตโดียที่�ยงัมิต�อ่งมีใบรัับรัอ่งผู้ลการัตรัวัจัโรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	และใบรัับรัอ่งขอ่งผู้้�ปรัะกอ่บวิัชิาชีิพื่

เวัชิกรัรัมซึี�งรัับรัอ่งว่ัาไม่เป็นโรัคต�อ่งห้�าม	6	โรัค	ทั่�งนี�	นายจั�างต�อ่งส่งใบรัับรัอ่งผู้ลการัตรัวัจัโรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	

2019	ภัายในวัันที่�	13	กันยายน	2564	และใบรัับรัอ่งขอ่งผู้้�ปรัะกอ่บวิัชิาชีิพื่เวัชิกรัรัม	ซึี�งรัับรัอ่งว่ัาไม่เป็นโรัคต�อ่งห้�าม

6	โรัค	ภัายในวัันที่�	18	ตุลาคม	2564

	 4.	 การัปรัับรัะยะเวัลาการัแจั�งท่ำางานกับนายจั�างรัายให้ม่ตามรัะยะเวัลาที่�กำาห้นดีจัากเดิีม	 30	 วััน

เป็น	60	วััน	นับแต่วัันที่�เลิกท่ำางานกับนายจั�างรัายเดิีม

	 5.	การัดีำาเนินการัขั�นตอ่นอ่่�น	ดีำาเนินการัตามที่�กำาห้นดีไวั�ในมติคณะรััฐมนตรีัเม่�อ่วัันที่�	29	ธันวัาคม	2563	

ปรัะกอ่บกับมติคณะรััฐมนตรีัเม่�อ่วัันที่�	26	มกรัาคม	2564	และมติคณะรััฐมนตรีัเม่�อ่วัันที่�	7	เมษายน	2564	ซึี�งใน

ขั�นตอ่นการัอ่อ่กบัตรัปรัะจัำาตัวัฯ	ให้�คนต่างดี�าวัดัีงกล่าวัต่อ่เม่�อ่ผู่้านขั�นตอ่น	การัตรัวัจัห้าเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	

การัตรัวัจัสุขภัาพื่	 การัปรัะกันสุขภัาพื่และการัขอ่อ่นุญาตท่ำางานแล�วั(ถู่อ่เอ่กสารัแบบคำาขอ่อ่นุญาตท่ำางานแท่น

คนต่างดี�าวัฯ	(แบบ	บต.	48)

	 สำานักท่ะเบียนกลางพิื่จัารัณาแล�วัเห็้นว่ัา	เพ่ื่�อ่ให้�การับริัห้ารัจััดีการัการัท่ำางานขอ่งคนต่างดี�าวั	3	สัญชิาติ

กัมพ้ื่ชิา	 ลาวั	 และเมียนมา	 ให้�อ่ย้่ในรัาชิอ่าณาจัักรัและท่ำางานอ่ย่างถู้กต�อ่งตามกฎห้มาย	 เป็นกรัณีพิื่เศษภัายใต�

สถูานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติดีเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 รัะลอ่กให้ม่	 ตามมติคณะรััฐมนตรีั	 เม่�อ่วัันที่�	 29	

ธันวัาคม	2563	และการัจััดีท่ำาห้ร่ัอ่ปรัับปรุังท่ะเบียนปรัะวััติ	และการัจััดีท่ำาบัตรัปรัะจัำาตัวัคนซึี�งไม่มีสัญชิาติไท่ย

ให้�แก่คนต่างดี�าวัดัีงกล่าวั	รัวัมถึูงผู้้�ติดีตาม	ซึี�งเป็นบุตรัขอ่งคนต่างดี�าวัที่�อ่ายไุม่เกิน	18	ปีบริับ้รัณ์	เป็นไปดี�วัยควัาม

เรีัยบรั�อ่ย	 จึังขอ่ให้�จัังห้วััดี	 และกรุังเท่พื่มห้านครัสนับสนุนการัดีำาเนินการัดัีงกล่าวั	 ตามมติคณะรััฐมนตรีัข�างต�น

และปรัะชิาสัมพัื่นธ์การัขยายรัะยะเวัลาการัดีำาเนินการัตรัวัจัห้าเช่ิ�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 การัปรัะกันสุขภัาพื่

การัตรัวัจัสุขภัาพื่	 และการัขอ่อ่นุญาตท่ำางานให้�นายจั�าง	 เจั�าขอ่งสถูานปรัะกอ่บการั	 ล้กจั�างซึี�งเป็นคนต่างดี�าวั	

ตลอ่ดีจันผู้้�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งท่รัาบโดียทั่�วักัน	ทั่�งนี�	กรัะท่รัวังมห้าดีไท่ยและกรัะท่รัวังแรังงาน	ไดี�อ่อ่กปรัะกาศรัอ่งรัับ

การัดีำาเนินการัตามมติคณะรััฐมนตรีัข�างต�นเรีัยบรั�อ่ยแล�วั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจองคิวหรือการนัดหมายลวงหนาแบบออนไลน (Queue Online) 

 สำนักบริการการทะเบียน ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการขอรับบริการงานทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และความปลอดภัยของเจาหนาที่ผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการ จึงไดจัดทำระบบการจองคิวหรือระบบการนัด
หมายลวงหนาแบบออนไลน ในการขอรับบริการงานทะเบียน และการตรวจคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน 

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

ที่ ระบบนัดหมายขอรบับริการลวงหนา 
15 งานบริการ 

1 การย่ืนคำขอแจงยายที่อยูปลายทาง  
2 
3 

การย่ืนคำขอแจงยายเขา 
การย่ืนคำขอแจงปลูกสรางบาน/                           
อาคารใหม /ขอเลขที่บาน  

4 การย่ืนคำขอแจงรือ้บาน/อาคาร 
5 การย่ืนคำขอแจงการเกิดในกำหนด  
6 การจดทะเบียนสมรส    
7 การจดทะเบียนหยา 
8 การจดทะเบียนรับรองบุตร   
9 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
10 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม  
11 การจดทะเบียนบันทึกฐานะแหง

ครอบครวั  
12 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล   
13 การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว  
14 การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  
15 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 

 

ที ่ ระบบการขอคัดและรับรองเอกสาร
ลวงหนา 14 เอกสาร 

 

1 ขอมูลทะเบียนสมรส (คร.2)   

2 
3 

ขอมูลทะเบียนการหยา (คร.6) 
ขอมูลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)  

 

4 ขอมูลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)    

5 ขอมูลทะเบียนรับบตุรบุญธรรม                  
(คร.14)  

 

6 ขอมูลทะเบียนบันทึกฐานะแหง
ครอบครวั (คร.17) 

 

7 ขอมูลทะเบียนชื่อสกุล (ช.2/1)   

8 ขอมูลทะเบียนชื่อตวั (ช.3/1)  

9 ขอมูลทะเบียนชื่อรอง (ช.3/1)   

10 ขอมูลเก่ียวกับบัตรประจำตัว
ประชาชน (บ.ป.4)  

 

11 ขอมูลทะเบียนการเกิด (ท.ร.1)   

12 ขอมูลทะเบียนการตาย (ท.ร.4)  

13 ขอมูลรายการบุคคล (ท.ร.14/1)   

14 ขอมูลรายการทะเบียนประวัติ                    
(ท.ร.12) 

 

 

 

ผลการดำเนนิการ 

ต้ังแตวันที่ 22 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 

ระบบนัดหมายขอรบับริการ
ลวงหนา  
จำนวน 15 งานบริการ มี
ผูใชบริการ                        
68,974 ราย 

 
ระบบการขอคดัและรับรอง
เอกสารลวงหนา  
จำนวน 14 เอกสาร มี
ผูใชบริการ  
436 ราย 

 

 

การจองคิวห่ร่อการนัด็ห่มายล่ิวงห่น้าแบับัออนไลิน์ (Queue Online)

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

9ฉบับเดือน กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจองคิวหรือการนัดหมายลวงหนาแบบออนไลน (Queue Online) 

 สำนักบริการการทะเบียน ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการขอรับบริการงานทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และความปลอดภัยของเจาหนาที่ผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการ จึงไดจัดทำระบบการจองคิวหรือระบบการนัด
หมายลวงหนาแบบออนไลน ในการขอรับบริการงานทะเบียน และการตรวจคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน 

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

ที ่ ระบบนัดหมายขอรบับริการลวงหนา 
15 งานบริการ 

1 การย่ืนคำขอแจงยายที่อยูปลายทาง  
2 
3 

การย่ืนคำขอแจงยายเขา 
การย่ืนคำขอแจงปลูกสรางบาน/                           
อาคารใหม /ขอเลขที่บาน  

4 การย่ืนคำขอแจงรือ้บาน/อาคาร 
5 การย่ืนคำขอแจงการเกิดในกำหนด  
6 การจดทะเบียนสมรส    
7 การจดทะเบียนหยา 
8 การจดทะเบียนรับรองบุตร   
9 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
10 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม  
11 การจดทะเบียนบันทึกฐานะแหง

ครอบครวั  
12 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล   
13 การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว  
14 การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  
15 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 

 

ที ่ ระบบการขอคัดและรับรองเอกสาร
ลวงหนา 14 เอกสาร 

 

1 ขอมูลทะเบียนสมรส (คร.2)   

2 
3 

ขอมูลทะเบียนการหยา (คร.6) 
ขอมูลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)  

 

4 ขอมูลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)    

5 ขอมูลทะเบียนรับบตุรบุญธรรม                  
(คร.14)  

 

6 ขอมูลทะเบียนบันทึกฐานะแหง
ครอบครวั (คร.17) 

 

7 ขอมูลทะเบียนชื่อสกุล (ช.2/1)   

8 ขอมูลทะเบียนชื่อตวั (ช.3/1)  

9 ขอมูลทะเบียนชื่อรอง (ช.3/1)   

10 ขอมูลเก่ียวกับบัตรประจำตัว
ประชาชน (บ.ป.4)  

 

11 ขอมูลทะเบียนการเกิด (ท.ร.1)   

12 ขอมูลทะเบียนการตาย (ท.ร.4)  

13 ขอมูลรายการบุคคล (ท.ร.14/1)   

14 ขอมูลรายการทะเบียนประวัติ                    
(ท.ร.12) 

 

 

 

ผลการดำเนนิการ 

ต้ังแตวันที่ 22 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 

ระบบนัดหมายขอรบับริการ
ลวงหนา  
จำนวน 15 งานบริการ มี
ผูใชบริการ                        
68,974 ราย 

 
ระบบการขอคดัและรับรอง
เอกสารลวงหนา  
จำนวน 14 เอกสาร มี
ผูใชบริการ  
436 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจองคิวหรือการนัดหมายลวงหนาแบบออนไลน (Queue Online) 

 สำนักบริการการทะเบียน ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการขอรับบริการงานทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และความปลอดภัยของเจาหนาที่ผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการ จึงไดจัดทำระบบการจองคิวหรือระบบการนัด
หมายลวงหนาแบบออนไลน ในการขอรับบริการงานทะเบียน และการตรวจคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน 

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

ที ่ ระบบนัดหมายขอรบับริการลวงหนา 
15 งานบริการ 

1 การย่ืนคำขอแจงยายที่อยูปลายทาง  
2 
3 

การย่ืนคำขอแจงยายเขา 
การย่ืนคำขอแจงปลูกสรางบาน/                           
อาคารใหม /ขอเลขที่บาน  

4 การย่ืนคำขอแจงรือ้บาน/อาคาร 
5 การย่ืนคำขอแจงการเกิดในกำหนด  
6 การจดทะเบียนสมรส    
7 การจดทะเบียนหยา 
8 การจดทะเบียนรับรองบุตร   
9 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
10 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม  
11 การจดทะเบียนบันทึกฐานะแหง

ครอบครวั  
12 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล   
13 การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว  
14 การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  
15 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 

 

ที่ ระบบการขอคัดและรับรองเอกสาร
ลวงหนา 14 เอกสาร 

 

1 ขอมูลทะเบียนสมรส (คร.2)   

2 
3 

ขอมูลทะเบียนการหยา (คร.6) 
ขอมูลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)  

 

4 ขอมูลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)    

5 ขอมูลทะเบียนรับบตุรบุญธรรม                  
(คร.14)  

 

6 ขอมูลทะเบียนบันทึกฐานะแหง
ครอบครวั (คร.17) 

 

7 ขอมูลทะเบียนชื่อสกุล (ช.2/1)   

8 ขอมูลทะเบียนชื่อตวั (ช.3/1)  

9 ขอมูลทะเบียนชื่อรอง (ช.3/1)   

10 ขอมูลเก่ียวกับบัตรประจำตัว
ประชาชน (บ.ป.4)  

 

11 ขอมูลทะเบียนการเกิด (ท.ร.1)   

12 ขอมูลทะเบียนการตาย (ท.ร.4)  

13 ขอมูลรายการบุคคล (ท.ร.14/1)   

14 ขอมูลรายการทะเบียนประวัติ                    
(ท.ร.12) 

 

 

 

ผลการดำเนนิการ 

ต้ังแตวันที่ 22 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 

ระบบนัดหมายขอรบับริการ
ลวงหนา  
จำนวน 15 งานบริการ มี
ผูใชบริการ                        
68,974 ราย 

 
ระบบการขอคดัและรับรอง
เอกสารลวงหนา  
จำนวน 14 เอกสาร มี
ผูใชบริการ  
436 ราย 
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	 สำำ�นัักบริิก�ริก�ริทะเบียนั	ได้้เล็็งเห็็นั

ถึึงคว�มสำำ�คัญในัก�ริอำำ�นัวยคว�มสำะด้วก

ให้็กับปริะช�ชนัในัก�ริขอำรัิบบริิก�ริง�นัทะเบียนั

แล็ะบัตริปริะจำำ�ตัวปริะช�ชนั	ณ	สำำ�นัักทะเบียนั

เพ่ื่�อำเป็นัก�ริล็ด้คว�มเสีำ�ยงในัก�ริแพื่ร่ิริะบ�ด้

ขอำงโริคติด้เช่�อำไวรัิสำโคโรินั�	2019	(COVID-19)

แล็ะคว�มปล็อำด้ภััยขอำงเจ้ำ�ห็น้ั�ที�ผู้้้ให้็บริิก�ริ

แล็ะปริะช�ชนัผู้้้รัิบบริิก�ริ	 จึำงได้้จัำด้ทำ�ริะบบ

ก�ริจำอำงคิวห็ร่ิอำริะบบก�รินััด้ห็ม�ยล่็วงห็น้ั�

แบบอำอำนัไล็น์ั	ในัก�ริขอำรัิบบริิก�ริง�นัทะเบียนั

แล็ะก�ริตริวจำคัด้แล็ะรัิบริอำงเอำกสำ�ริท�งทะเบียนั

ท�งเว็บไซต์	https://Q-online.bora.dopa.go.th
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 แนวทางการให้้บริการประชาชน	 ให้�บริัการัตามนโยบายกรัมการัปกครัอ่ง

เน�นเร่ั�อ่งควัามสะดีวักรัวัดีเร็ัวัและถู้กต�อ่ง	 ตอ่บสนอ่งควัามต�อ่งการัขอ่งปรัะชิาชิน

และควัามพึื่งพื่อ่ใจัขอ่งปรัะชิาชินเป็นห้ลัก	และไดี�กำาชัิบเน�นยำ�าผู้้�ปฏิิบัติงานให้�บริัการั

โดียยดึีห้ลักธรัรัมาภิับาล	เสมอ่ภัาค	สะดีวัก	รัวัดีเร็ัวั	ไม่เล่อ่กปฏิิบัติ	แม�จัะมีอั่ตรัากำาลัง

ที่�ค่อ่นข�างน�อ่ยก็สามารัถูสับเปลี�ยนเวีัยนงานช่ิวัยกันไดี�	และบรัหิ้ารัจััดีการัให้�เห้มาะตอ่่

การัให้�บริัการั	โดียมีบุคลากรั	ที่�มีคุณภัาพื่มีควัามร้ั�ควัามสามารัถูชิำานาญงานมีศักยภัาพื่

ในการับริัการัปรัะชิาชิน	ดี�วัยบุคลากรัเป็นคนพ่ื่�นที่�ใชิ�ภัาษาถิู�นในการัส่�อ่สารัพ้ื่ดีภัาษา

เดีียวักัน	 ปรัะชิาชินจึังร้ั�สึกเป็นกันเอ่งและกล�าที่�จัะสอ่บถูามและปรึักษาปัญห้า

ท่างท่ะเบียนและบัตรัฯ	พื่รั�อ่มทั่�งมีการัให้�คำาแนะนำา	 นัดีห้มาย	ปรึักษาท่างโท่รัศัพื่ท์่

ในเบ่�อ่งต�นและมีการับริัการัในเชิิงรุักในการับริัการัจััดีท่ำาบัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชิน

นอ่กสถูานที่�	

 อำำาเภอำนครไทย จัังห้วัดพิิษณุุโลก 
ปัจัจุับันมี	นายนสิิิต สิวสัิดิเทพิ	เป็นนายอ่ำาเภัอ่

สภัาพื่ทั่�วัไปอ่ำาเภัอ่นครัไท่ย	 มีพ่ื่�นที่�ปรัะมาณ	

2,220.374	ตารัางกิโลเมตรั	ปรัะชิากรัทั่�งห้มดี

87,976	 คน	 ส่วันให้ญ่ปรัะกอ่บอ่าชีิพื่

เกษตรักรัรัม	และท่ำาหั้ตถูกรัรัมพ่ื่�นบ�านเพ่ื่�อ่ใชิ�

ในท่�อ่งถิู�น	 พ่ื่�นที่�ส่วันให้ญ่ขอ่งอ่ำาเภัอ่นครัไท่ย

เป็นภ้ัเขามีป่าไม�อุ่ดีมสมบ้รัณ์	

 รูปแบบการปกครอำงอำำาเภอำนครไทย
	 1. การับริัห้ารัรัาชิการัส่วันภ้ัมิภัาค

แบ่งการัปกครัอ่งอ่อ่กเป็น	11	ตำาบล	145	ห้ม่้บ�าน

	 2 .  อ่งค์กรัปกครัอ่งส่วันท่�อ่ง ถิู�น	

เท่ศบาลตำาบล	มีจัำานวัน	2	แห่้ง

	 	 	 	 2.1	 เท่ศบาลตำาบลนครัไท่ย

แบ่งการัปกครัอ่ง	เป็น	13	ชุิมชิน

	 	 	 	 2.2	 เท่ศบาลตำาบลบ�านแยง

แบ่งการัปกครัอ่ง	เป็น	13	ชุิมชิน

	 3.	อ่งค์การับริัห้ารัส่วันตำาบล	จัำานวัน	

9	แห่้ง

สำานักทึะเบีัยนอำาเภอนครไทึย  จังห่วัด็พิษณุโลิก
นายนิสิัติ สัวััสัดิิเทพ
นายอำำาเภอำนครัไทย
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 มาตรการในการป้อำงกันการทุจัริตทางทะเบียน
และบัตรประจัำาตัวประชาชน	 สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่นครัไท่ย

มีมาตรัการัในการัดีำาเนินการัโดียยึดีกฎห้มายรัะเบียบและ

ห้นังส่อ่สั�งการัที่�เกี�ยวัข�อ่งและเน�นบุคลากรัขอ่งสำานักท่ะเบียน

อ่ำาเภัอ่ให้�ใชิ�ควัามรัะมัดีรัะวัังและรัอ่บคอ่บ	คำานึงถึูงควัามพึื่งพื่อ่ใจั

ขอ่งปรัะชิาชินผู้้�ใชิ�บริัการัเป็นห้ลัก	

 โครงการสิำา คัญขอำงกรมการปกครอำง
ประจัำาปีงบประมาณุ พิ.ศ. 2564 (10 Flagships for 
DOPA Excellence 2021)	 ส่วันการัให้�บริัการัเกี�ยวักับ

สัญชิาติและสถูานะบุคคลนั�น	ไดี�สั�งการัให้�กำานัน	ผู้้�ให้ญ่บ�าน

ซึี�งเป็นผู้้�ปกครัอ่งท่�อ่งที่�	 สำารัวัจัตรัวัจัสอ่บอ่อ่กไปเยี�ยม

ปรัะชิาชินตามห้ม่้บ�านต่างๆ	 ปรัะชิาสัมพัื่นธ์อ่ย่างสมำ�าเสมอ่

พื่รั�อ่มกำาชัิบเจั�าห้น�าที่�ให้�ปฏิิบัติงานโดียยึดีห้ลักกฎห้มาย

รัะเบียบและห้นังส่อ่สั�งการัเป็นแนวัท่าง	

 การดำาเนินการตามนวัตกรรมการให้้บริการ
ที�สิอำดคล้อำงกับชีวิตวิถีีให้ม่ New Normal มุ่งสู่ิ
“อำำาเภอำ..วิถีีให้ม่”	 สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่นครัไท่ยมีการั

จััดีสถูานที่�ให้�ด้ีสะอ่าดี	 มีการัจััดีจุัดีคัดีกรัอ่งและวััดีอุ่ณห้ภ้ัมิ

ก่อ่นเข�ารัับบริัการังานท่ะเบียน	ณ	สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่

 การดำาเนินการศูนย์อำำานวยการจิัตอำาสิาพิระราชทาน
อ่ำาเภัอ่นครัไท่ย	 ไดี�มีการัปรัะชิาสัมพัื่นธ์ให้�ปรัะชิาชินท่รัาบ

โดียผู่้านท่างผู้้�นำาท่�อ่งที่�และท่�อ่งถิู�น	 เพ่ื่�อ่ให้�ปรัะชิาชินท่รัาบ

และสามารัถูสมคัรัจิัตอ่าสาไดี�	รัะห้วัา่งวัันที่�	1	–	10	ขอ่งท่กุเด่ีอ่น	

 สิถีานที�ท่อำงเที�ยวขอำงอำำาเภอำนครไทย ประกอำบด้วย
อ่นุสาวัรีัย์พ่ื่อ่ขุนบางกลางท่่าวั	ตั�งอ่ย้่ในวััดีกลางในตัวัอ่ำาเภัอ่

นครัไท่ย	เช่ิ�อ่กันว่ัาบริัเวัณนี�เคยเป็นเม่อ่งบางยาง	ซึี�งปกครัอ่ง

โดียพ่ื่อ่ขุนบางกลางท่่าวั	(ห้ร่ัอ่พ่ื่อ่ขุนศรีัอิ่นท่รัาทิ่ตย	์ปฐมกษัตริัย์

แห่้งกรุังสุโขทั่ย)	 ดี�านห้ลังอ่นุสาวัรีัย์พื่่อ่ขุนบางกลางท่่าวั

มีต�นจัำาปาขาวั	อ่ายุ	700	ปี	ลำาต�นส้งให้ญ่ไดี�รัับการัอ่นุรัักษ์ไวั�	

และยังอ่อ่กดีอ่กให้�ชิมอ่ย้่จันทุ่กวัันนี�



	 ถาม ในใบส้ตบัิตรัไม่ไดี�รัะบรุัายการับดิีา	แต่ศาลไดี�มคีำาพิื่พื่ากษาให้�บิดีา	(จัำาเลย)	จัดีท่ะเบยีนรัับรัอ่งบตุรัภัายใน	60	วััน

นับแต่วัันที่�ศาลมีคำาพิื่พื่ากษา	ห้ากจัำาเลยไม่มาดีำาเนินการัให้�ถู่อ่เอ่าคำาพิื่พื่ากษาแท่นการัแสดีงเจัตนาขอ่งจัำาเลยไดี�ห้ร่ัอ่ไม่	และในการั

ดีำาเนินการัมารัดีาจัะต�อ่งนำาเอ่กสารัใดีบ�างไปดีำาเนินการั	และสามารัถูไปจัดีท่ะเบียนรัับรัอ่งบุตรัไดี�ที่�ไห้น

 ตอบ	มารัดีาสามารัถูนำาคำาพิื่พื่ากษาถูึงที่�สุดีให้�บิดีาจัดีท่ะเบียนรัับรัอ่งบุตรัฯ	 และพื่ยาน	 2	 คน	พื่รั�อ่มบัตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชิาชินขอ่งมารัดีา	ไปย่�นคำารั�อ่งขอ่จัดีท่ะเบียนรัับรัอ่งบุตรัไดี�ทุ่กสำานักท่ะเบียน	ทั่�งนี�	กรัณีส้ติบัตรัไม่ปรัากฏิรัายการัช่ิ�อ่ขอ่งบิดีา	

นายท่ะเบียนสามารัถูแก�ไขเปลี�ยนแปลงรัายการับิดีาในส้ติบัตรัโดียใชิ�ดุีลพิื่นิจัปรัะกอ่บพื่ยานห้ลักฐานจัากคำาพิื่พื่ากษาห้ร่ัอ่ห้ลักฐานอ่่�น

เพ่ื่�อ่พิื่จัารัณาควัามเป็นบิดีาและบุตรัก่อ่นรัับจัดีท่ะเบียนรัับรัอ่งบุตรัไดี�	

	 ถาม	 ฉัีนอ่ายุ	19	ปี	กำาลังตั�งครัรัภ์ัไดี�	4	เด่ีอ่น	ดิีฉัีนและสามีมีควัามปรัะสงค์จัะจัดีท่ะเบียนสมรัสกัน	แต่พ่ื่อ่และแม่ดิีฉัีน

ไม่มาให้�ควัามยินยอ่มในการัจัดีท่ะเบียนสมรัส	 ดิีฉัีนและสามีจัะท่ำาอ่ย่างไรั	 และมีวิัธีใดีที่�จัะให้�ดิีฉัีนและสามีไดี�จัดีท่ะเบียนสมรัสกัน	

	 ตอบ กรัณีผู้้�ยี�นคำารั�อ่งขอ่จัดีท่ะเบียนสมรัสทั่�งสอ่งฝ่่ายต�อ่งมีอ่าย	ุ17	ปีบริับ้รัณ์ตามมาตรัา	1448	แห่้งปรัะมวัลกฎห้มายแพ่ื่ง

และพื่าณิชิย์	 ห้ากยังไม่บรัรัลุนิติภัาวัะ	 ผู้้�เยาว์ัต�อ่งไดี�รัับควัามยินยอ่มจัากบิดีามารัดีา	 ผู้้�มีอ่ำานาจัการัปกครัอ่งก่อ่นจัดีท่ะเบียนสมรัส

ตามมาตรัา	1454	ห้ากบิดีามารัดีาไม่ให้�ควัามยินยอ่ม	ผู้้�เยาว์ัอ่าจัขอ่ให้�ศาลอ่นุญาตให้�ท่ำาการัสมรัสไดี�ถู�ามีเห้ตุสมควัรัตามมาตรัา	1456	

แห่้งปรัะมวัลกฎห้มายแพ่ื่งและพื่าณิชิย์

	 ถาม	 ปัจัจุับันในท่ะเบียนบ�านไม่มีช่ิ�อ่เจั�าบ�าน	 มีช่ิ�อ่เรัาเพื่ียงช่ิ�อ่เดีียวัในท่ะเบียนบ�าน	 (เป็นผู้้�อ่าศัย)	 โฉีนดีเป็นช่ิ�อ่ขอ่ง

มารัดีา	ซึี�งอ่ายุ	78	ปี	(ยังมีชีิวิัตอ่ย้่)	และมารัดีาไม่ใดี�อ่าศัยอ่ย้่ที่�บ�านห้ลังนี�	ไปอ่าศัยอ่ย้่อี่กห้ลังห้นึ�งคนละจัังห้วััดีกัน	ฉัีนอ่ยากท่รัาบว่ัา

ถู�าดิีฉัีนจัะขอ่เปลี�ยนจัาก	 “ผู้้�อ่าศัย”	 เป็น	 “เจั�าบ�าน”	 ดิีฉัีนจัะต�อ่งท่ำาอ่ย่างไรั	 และต�อ่งใชิ�เอ่กสารัอ่ะไรับ�าง	 สามารัถูดีำาเนินการั

ข�ามจัังห้วััดีไดี�ห้ร่ัอ่ไม่

	 ตอบ	เจั�าบ�าน	 ค่อ่	 ผู้้�ซึี�งเป็นหั้วัห้น�าครัอ่บครัอ่งบ�านในฐานะเป็นเจั�าขอ่ง	 ผู้้�เช่ิา	 ห้ร่ัอ่ในฐานะอ่่�นใดีก็ตาม	 ในกรัณีที่�

ไม่ปรัากฏิเจั�าบ�าน	ห้ร่ัอ่เจั�าบ�านไม่อ่ย้่	ตาย	ส้ญห้าย	สาบส้ญ	ห้ร่ัอ่ไม่สามารัถูปฏิิบัติกิจัการัไดี�ให้�ถู่อ่ว่ัาผู้้�มีห้น�าที่�ด้ีแลบ�านในขณะนั�น

เป็นเจั�าบ�าน	 โดียเอ่กสารัที่�ต�อ่งนำาไปย่�นเพ่ื่�อ่ขอ่แก�ไขสถูานภัาพื่เจั�าบ�าน	 (1)	 บัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชินขอ่งผู้้�แจั�ง	 (2)	 ท่ะเบียนบ�าน

ฉีบับเจั�าบ�าน	และ	(3)	ห้นังส่อ่ยินยอ่มขอ่งเจั�าขอ่งกรัรัมสิท่ธิ�	พื่รั�อ่มสำาเนาบัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชิน

ถามถาม  --  ตอบตอบ

ปััญหาทะเบ ียนและบัตรปััญหาทะเบ ียนและบัตร   ฯฯ
สำ�ม�รถอำ่�นข�อำม้ลเพิ่มเติมได�ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548
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การพัฒนาระบับัการพิสูจน์แลิะย่นยันตัวตนทึางดิ็จิทัึลิ (DOPA-Digital ID)

 ในปีงบประมาณุ พิ.ศ. 2562	 สำานักบริัห้ารัการัท่ะเบียน	 ไดี�ดีำาเนินโครังการัจััดีท่ำารัะบบการัให้�บริัการัปรัะชิาชิน

ท่างดี�านการัท่ะเบยีนและบัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชิน	เพ่ื่�อ่ปรัับปรุัง	พัื่ฒนาปรัะสิท่ธิภัาพื่ขอ่งรัะบบงานท่ะเบียนและรัะบบงานบัตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชิาชิน	เพ่ื่�อ่รัอ่งรัับการัให้�บริัการัดี�านการัท่ะเบียน	และรัอ่งรัับการัให้�บริัการัข�อ่ม้ลท่างดี�านการัท่ะเบียนให้�กับ	ส่วันรัาชิการัต่าง	ๆ

การัให้�บริัการัตรัวัจัสอ่บย่นยันรัายการับุคคลบนเคร่ัอ่ข่ายส่�อ่สารัสาธารัณะ	(Internet)	เป็นต�น	นอ่กจัากนี�	ยังไดี�มีการัพัื่ฒนารัะบบ

การัให้�บริัการัดี�านการัท่ะเบียนเพิื่�มเติมจัากการัให้�บริัการัตามปกติ	อ่าทิ่	การัขอ่คัดีรัับรัอ่งเอ่กสารั	2	ภัาษา	(30	แบบฟัอ่ร์ัมเอ่กสารั)

การัจัอ่งคิวัอ่อ่นไลน์ขอ่รัับบริัการัล่วังห้น�าสำาห้รัับบุคคลทั่�วัไป	การัจัอ่งคิวัอ่อ่นไลน์สำาห้รัับรัับลงท่ะเบียนแรังงานต่างดี�าวั	3	สัญชิาติ	ฯลฯ

และโครังการัดีังกล่าวั	 ยังไดี�มีการันำาเท่คโนโลยีไบโอ่เมท่รัิกซ์ี	 (Biometrics)	 มาใชิ�ในการัรัะบุตัวัตน	 (ldentification)	 และ

ตรัวัจัพิื่ส้จัน์ตัวัตน	(Verification)	ในกรัะบวันการัอ่อ่กบัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชินคนไท่ย	การัอ่อ่กบัตรัปรัะจัำาตัวั	สำาห้รัับผู้้�ไม่มีสถูานะ

ท่างท่ะเบียน	 บัตรัปรัะจัำาตัวัสำาห้รัับผู้้�ไม่มีสัญชิาติไท่ย	 รัวัมไปถึูงการัอ่อ่กบัตรัปรัะจัำาตัวัให้�กับแรังงานต่างดี�าวั	 3	 สัญชิาติ	 ท่ำาให้�มี

ควัามปลอ่ดีภััยมากขึ�น	ง่ายขึ�น	เร็ัวัขึ�น	และสะดีวักยิ�งขึ�นกว่ัาเดิีม

 ปัจัจุับัน	สำานักบริัห้ารัการัท่ะเบียน	ไดี�ดีำาเนินโครังการัพัื่ฒนารัะบบการัพิื่ส้จัน์และยน่ยันตัวัตนท่างดิีจิัทั่ล	(DOPA-Digital	ID)

เพ่ื่�อ่สรั�างต�นแบบการัพิื่ส้จัน์และย่นยันตัวัตนท่างดิีจิัทั่ล	(Digital	ID)	ขอ่งปรัะเท่ศ	เพ่ื่�อ่ลดีควัามเสี�ยงในการัใชิ�เอ่กสารัรัาชิการัปลอ่ม

ในกรัะบวันการัย่นยันตัวัตนขอ่งรัะบบเดิีม	 เน่�อ่งจัากสำานักบริัห้ารัการัท่ะเบียนมีรัะบบฐานข�อ่ม้ลบุคคล	 ไดี�แก่	 ฐานข�อ่ม้ลท่ะเบียน

รัาษฎรั	ฐานข�อ่ม้ลบัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชิน	รัะบบการัพิื่ส้จัน์อั่ตลักษณ์บุคคล	จึังเป็นห้น่วัยงานที่�มีควัามพื่รั�อ่มมากที่�สุดีในการัพัื่ฒนา

รัะบบดีังกล่าวั	 (เป็นโครังการันำาร่ัอ่งเพ่ื่�อ่สรั�างต�นแบบ)	 ซึี�งในรัะยะแรักขอ่งการัพื่ัฒนารัะบบ	 ไม่ไดี�ใชิ�งบปรัะมาณขอ่งห้น่วัยงาน

แต่อ่ย่างใดี	 เป็นการัใชิ�ท่รััพื่ยากรัรัะบบคอ่มพิื่วัเตอ่ร์ัตามโครังการัจััดีท่ำารัะบบการัให้�บริัการัปรัะชิาชินท่างดี�านการัท่ะเบียนและ

บัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชิาชินที่�สำานักท่ะเบียนจััดีห้าในปีงบปรัะมาณ	พื่.ศ.	2562	พื่รั�อ่มทั่�งพัื่ฒนาแอ่ปพื่ลิเคชัินบนโท่รัศัพื่ท์่ม่อ่ถู่อ่	ช่ิ�อ่ว่ัา

“ดีีดีอ่ท่โดีป้า”	(D.DOPA)	เป็นสิ�งที่�ใชิ�ยน่ยนัตัวัตน	(Authenticator)	สำาห้รัับผู้้�ขอ่รัับบริัการั	สามารัถูใชิ�งานไดี�บนรัะบบไอ่โอ่เอ่ส	(iOS)	

และแอ่นดีรัอ่ยด์ี	(Android)	โดียกำาห้นดีเป้าห้มายผู้้�ใชิ�งานในรัะยะแรักจัำานวัน	100,000	รัาย	และอ่ย้่รัะห้ว่ัางการัเข�าร่ัวัมโครังการั

ท่ดีสอ่บนวััตกรัรัมห้ร่ัอ่บริัการัเกี�ยวักับธุรักรัรัมท่างอิ่เล็กท่รัอ่นิกส์	 (Digital	Service	Sandbox)	ขอ่งสำานักงานพัื่ฒนาธุรักรัรัมท่าง

อิ่เล็กท่รัอ่นิกส์	 (สพื่ธอ่.)	 เพ่ื่�อ่สรั�างควัามมั�นใจัให้�กับผู้้�รัับบริัการั	ท่ำาให้�รัะบบสามารัถูให้�บริัการัไดี�อ่ย่างถู้กต�อ่ง	 และมีปรัะสิท่ธิภัาพื่	

โดียเริั�มดีาวัน์โห้ลดีแอ่ปพื่ลิเคชัิน	และลงท่ะเบียนเพ่ื่�อ่ใชิ�งานไดี�ตั�งแต่เด่ีอ่นตุลาคม	พื่.ศ.	2563	เป็นต�นมา	ซึี�งขณะนี�มีห้น่วัยงานภัาครััฐ

ขอ่ใชิ�งานรัะบบการัพิื่ส้จัน์และย่นยันตัวัตนท่างดิีจิัทั่ลขอ่งกรัมการัปกครัอ่ง	จัำานวัน	10	ห้น่วัยงาน	ไดี�แก่	1.	สำานักงานพัื่ฒนารััฐบาล

ดิีจิัทั่ล	(สพื่รั.)	2.	สถูาบันส่งเสริัมการัวิัเครัาะห์้และบริัห้ารัข�อ่ม้ลขนาดีให้ญ่ภัาครััฐ	(สวัข)	3.	สำานักงานเลขาธิการัสภัาผู้้�แท่นรัาษฎรั	

4.	สำานักงานห้ลกัปรัะกนัสุขภัาพื่แห้ง่ชิาติ	5.	สำานักปลัดีกรัะท่รัวังยติุธรัรัม	6.	กรัมกจิัการัเดีก็และเยาวัชิน	7.	สำานักงานศาลยติุธรัรัม	

8.	สำานักปลัดีกรัะท่รัวังสาธารัณสุข	9.	กรัมท่รััพื่ย์สินท่างปัญญา	10.	กรัมส่งเสริัมการัปกครัอ่งท่�อ่งถิู�น

	 ปรัะโยชิน์ขอ่งการัมีรัะบบการัพิื่ส้จัน์และยน่ยนัตัวัตนท่างดิีจิัทั่ลขอ่งปรัะเท่ศ	ในส่วันขอ่งภัาครััฐ	ท่ำาให้�ปรัะเท่ศไท่ยมีรัะบบ

การัพิื่ส้จัน์และย่นยันตัวัตนท่างดิีจิัทั่ล	 (Digital	 ID)	 ที่�จัะขับเคล่�อ่นเศรัษฐกิจัยุคดิีจิัทั่ล	และภัาครััฐ/ภัาคเอ่กชิน	 มีรัะบบการัยน่ยัน

ตัวัตนท่างดีจิิัทั่ลใชิ�งานที่�เช่ิ�อ่ถู่อ่ไดี�อ่ยา่งมีปรัะสทิ่ธิภัาพื่และเปน็ไปตามมาตรัฐานสากล	ในสว่ันขอ่งภัาคปรัะชิาชิน	ปรัะชิาชินในฐานะ

ผู้้�รัับบริัการัจัากภัาครััฐมีท่างเล่อ่กที่�เป็นนวััตกรัรัมให้ม่	 สามารัถูเข�าถึูงการับริัการัภัาครััฐและภัาคเอ่กชินไดี�อ่ย่าง	 สะดีวัก	 รัวัดีเร็ัวั	

ปรัะห้ยัดีค่าใชิ�จ่ัาย	โดียไม่จัำาเป็นต�อ่งไปแสดีงตัวัที่�ห้น่วัยบริัการั	สรั�างการัรัับร้ั�	ควัามเข�าใจั	ในการัใชิ�งานสิ�งต่าง	ๆ	ในยุคดิีจิัทั่ล

โด็ย ส่วนบัริห่ารแลิะพัฒนาเทึคโนโลิยีการทึะเบีัยน
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เกร็็ดความร็้�สุุขภาพ
 สิถีานการณ์ุการแพิร่ระบาดขอำงโควิด -19 ในปัจัจุับัน ยังคงมี

รายงานจัำานวนยอำดผูู้้ติดเช้�อำอำย่างต่อำเน้�อำง ซ่ึ่�งเป็นตัวเลขที�ค่อำนข้างสูิง

เน้�อำงจัากการแพิร่ระบาดครั�งนี�เกิดจัากเช้�อำสิายพัินธ์ุุ์อัำงกฤษ B.1.1.7

ที�สิามารถีแพิร่กระจัายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ดังนั�น จ่ังจัำาเป็นอำย่างยิ�ง

ที�จัะต้อำงเฝ้้าระวังอำย่างใกล้ชิดและป้อำงกันตนเอำงอำย่างเคร่งครัด

	 จัากการัแพื่รัร่ัะบาดีขอ่งเช่ิ�อ่ที่�รัวัดีเร็ัวัขึ�น	ส่งผู้ลให้�มีจัำานวันผู้้�สัมผัู้ส

ใกล�ชิิดี	 ผู้้�ติดีเช่ิ�อ่เพิื่�มขึ�นดี�วัยเช่ินกัน	 แต่ห้ลายคนยังคงมีข�อ่สงสัยเกี�ยวักับ

การัปฏิิบัติตัวั	และอ่ยากท่รัาบว่ัาต�อ่งสัมผัู้สใกล�ชิิดีกับผู้้�ติดีเช่ิ�อ่มากเพีื่ยงใดี

จึังจัะเป็นผู้้�สัมผัู้สควัามเสี�ยงส้ง

 กรมควบคุมโรค ระบุว่า ผูู้้สัิมผัู้สิความเสีิ�ยงสูิง ค้อำ ผูู้้สัิมผัู้สิ

ใกล้ชิดในสิถีานที�และเวลาเดียวกันกับผูู้้ป่วย โดยไม่มีการป้อำงกัน ได้แก่

 1. ผูู้้ที�อำยู่บ้านเดียวกันกับผูู้้ป่วย

 2. ผูู้้ที�พูิดคุยกับผูู้้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานเกิน 5 นาที

 3. ถูีกผูู้้ป่วยไอำจัามรด

 4. อำยู่ในสิถีานที�แอำอัำดร่วมกับผูู้้ป่วยในระยะ 1 เมตร เกิน 15 นาที

	 ห้ากอ่ย้่ในกลุ่มผู้้�สัมผัู้สควัามเสี�ยงส้งต�อ่งท่ำาการัตรัวัจัห้าเช่ิ�อ่

ห้ากไม่พื่บเช่ิ�อ่	 ยังต�อ่งแยกกักตัวั	 14	 วััน	 และสังเกตอ่าการัอ่ย่างใกล�ชิิดี

ส่วันผู้้�สัมผัู้สที่�มีปรัะวััติใกล�ชิิดีกับผู้้�สัมผัู้สควัามเสี�ยงส้ง	 ถู่อ่ว่ัามีควัามเสี�ยง

ต�อ่งกักตัวั	แต่ให้�สงัเกตอ่าการัเป็นเวัลา	14	วััน	และห้ลีกเลี�ยงการัไปที่�ชุิมชิน

ห้ากพื่บอ่าการัผิู้ดีปกติ	 ให้�รีับแจั�งเจั�าห้น�าที่�สาธารัณสุข	 ห้ร่ัอ่เดิีนท่างไป

ตรัวัจัทั่นที่
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธนาคม	จังจัิรัะ,	ศักดีิ�ฤท่ธิ�	สลักคำา,	พื่ิรัิยะ	ฉีันท่ดีิลก,	รั.ต.ท่.	ภัพื่ชินก	ชิลานุเครัาะห้์,	สมยศ	พืุ่่มน�อ่ย	บรรณาธิการอำานวยการ สันติ	รัังษิรัุจัิ

ท์ี่ปรึกษา	สัญชิัย	เตชินิมิตวััชิ,	สุชิาติ	ธานีรััตน์,	ณัฐธยาน์	ตรัีรััตนานุสรัณ์,	ลักษณา	อ่ภัิรัติปัญญา,	ปรัีชิา	อ่นันต์วัรันาถู,	พื่ิธาสรัวัง	จัันท่รั์ฉีายฉีัตรั,	อ่ภัิญญา	อุ่่นเรั่อ่น,	ธีรัภััท่รั	มีอ่ารัีย์,	จัิรัวััฒน์	ดีุษฎีธารัางก้รั,	เอ่กอ่นันต์	ศรัีอ่ินท่รั์,	สุรัิยศักดีิ�	เห้ม่อ่นอ่่วัม

บรรณาธิการประจำาฉบับ ชิาครัิต	ตันพื่ิรัุฬห้์	กองบรรณาธิการ	ณรังค์ฤท่ธิ�	มาท่อ่ง,	ณัฐพื่รั	พื่รัห้มมาสกุล,	กรัอ่งแก�วั	แสงภั้รัิภััท่รั์	ฝ่ายจัดทำา	ศุภัเชิษฐ	แสนยางนอ่ก,	สิตานัน	บุณโยดีม	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรัพื่ล	ศุยะสุนานนท่์,	พื่รัท่ิพื่ย์	สงศรัีอ่ินท่รั์,	มีชิัย	จัุลภัักดิี�

พิมพ์ที่ :	โรังพื่ิมพื่์อ่าสารัักษาดีินแดีน	กรัมการัปกครัอ่ง

ความดีี = ความสุุขความดีี = ความสุุข
 ศูนย์บริห้ารการทะเบียนภาค 4 สิาขาจัังห้วัด ห้นอำงคาย นครพินม มห้าสิารคาม มุกดาห้าร สิกลนคร และ

ห้นอำงบัวลำาภู ร่วมกับสิำานักทะเบียนอำำาเภอำในพ้ิ�นที�อำอำกให้้บริการจััดทำาบัตรประจัำาตัวประชาชน กรณีุผูู้้ป่วยติดเตียง 

คนชรา ผูู้้พิิการจันไม่สิามารถีเคล้�อำนย้ายได้ ประจัำาเด้อำน มิถุีนายน 2564 จัำานวน 119 ราย

“ แม้้ความ้ดีีจะเป็็นไดี้แค่รููป็ธรูรูม้และนาม้ธรูรูม้
แต่่ความ้ดีีเป็็นนำ�าหล่อเลี�ยงที่ี�เรูาสาม้ารูถหยิบย่�นให้กัันและกัันไดี้ ”

จังห่วัด็ห่นองคาย จังห่วัด็นครพนม

จังห่วัด็มห่าสารคาม

จังห่วัด็สกลินคร

จังห่วัด็มุกด็าห่าร

จังห่วัด็ห่นองบััวลิำาภู



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 หวงเดือนมิถุนายน 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 73102 - 29

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 142142 - -

รวมทั้งสิ้น 10,29210,321 - 29

1

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 10,07710,077 - -3
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