
วารสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สิงหาคม 2564 ปที่ 13 ฉบับที่ 08

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ¹
áÅÐºÑµÃÏ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

2 ฉบับเดือน สิงหาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

	 สวััสดีีครัับ	ท่่านผู้้�อ่่านวัารัสารั	The	one	ทุ่กท่่าน	หลัังจากที่�กรัมการัปกครัอ่ง	กรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	ร่ัวัมกับกรัะท่รัวังสาธารัณสุข

จัดีท่ำารัะบบตรัวัจสอ่บการัฉีีดีวััคซีีน	(หมอ่พรั�อ่ม)	เพ่�อ่เพ่�มช่่อ่งท่างการัตรัวัจสอ่บข�อ่ม้ลัขอ่งผู้้�ที่�ไดี�รัับการัฉีีดีวััคซีีน	โดียมีวััตถุุปรัะสงค์

เพ่�อ่ให�เจ�าหน�าที่�ตรัวัจสอ่บผู้้�เข�าพ่�นที่�	 ที่�จังหวััดีกำาหนดีว่ัาต�อ่งไดี�รัับการัฉีีดีวััคซีีนมาแลั�วั	 หร่ัอ่ปรัะช่าช่นที่�ไม่มี	 Application	หร่ัอ่	

Line	 หมอ่พรั�อ่ม	 สามารัถุเช็่คข�อ่ม้ลัดี�วัยตนเอ่งไดี�ที่�เว็ับไซีต์ที่�ถุ้กต�อ่ง	 ค่อ่ https://webapp.bora.dopa.go.th/mophapp/ 

ทั่�งนี�	สำาหรัับผู้้�ที่�ไม่ไดี�ฉีีดีวััคซีีนจะไม่แสดีงข�อ่ม้ลั	แลัะที่�สำาคัญเว็ับไซีต์นี�ไม่ไดี�เช่่�อ่มโยงกับฐานข�อ่ม้ลัอ่่�นจึงมีควัามปลัอ่ดีภััยแน่นอ่นครัับ

ดัีงนั�นจึงขอ่ควัามร่ัวัมม่อ่ปรัะช่าสัมพันธ์ข�อ่ม้ลัที่�ถุ้กต�อ่งแลัะอ่ย่าหลังเช่่�อ่ข่าวัปลัอ่มให�ปรัะช่าช่นโดียทั่�วัไปไดี�รัับท่รัาบแลัะสามารัถุ

เข�าตรัวัจสอ่บข�อ่ม้ลัในเว็ับไซีต์เพ่�อ่อ่ำานวัยควัามสะดีวักให�กับพี�น�อ่งปรัะช่าช่นโดียทั่�วักันอี่กครัั�งครัับ

	 กรัมการัปกครัอ่ง	 นอ่กจากจะมีกอ่งกำาลัังอ่าสารัักษาด่ีนแดีนที่�คอ่ยสนับสนุนการัปฏ่ิบัต่หน�าที่�ตามภัารัก่จขอ่ง

กรัมการัปกครัอ่งแลั�วั	ยังมีกำานัน	 ผู้้�ใหญ่บ�าน	ที่�เป็นผู้้�ที่�ท่ำาหน�าที่�ผู้้�ช่่วัยเหล่ัอ่นายอ่ำาเภัอ่ตามพรัะรัาช่บัญญัต่ลัักษณะปกครัอ่งท่�อ่งที่�	

แลัะท่ำาหน�าที่�นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งปรัะจำาหม่้บ�านตามกฎหมายท่ะเบียนรัาษฎรั	 หร่ัอ่ในควัามหมายในภัาพกวั�าง	 ค่อ่	 ผู้้�ที่�เสียสลัะ	

บำาบัดีทุ่กข์	 บำารุังสุข	 แก่ปรัะช่าช่นอ่ย่างใกลั�ช่่ดี	 กรัะท่รัวังมหาดีไท่ยไดี�ปรัะกาศให�วัันที่�	 10	 ส่งหาคม	 ขอ่งทุ่กปีเป็นวัันกำานัน	 ผู้้�ใหญ่บ�าน

จึงขอ่ร่ัวัมเช่่ดีช้่เกียรัต่แลัะส่งกำาลัังใจให�กำานัน	ผู้้�ใหญ่บ�าน	ทุ่กท่่านครัับ	

	 เน่�อ่งจากสถุานการัณ์การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ในเด่ีอ่นส่งหาคม	 นี�มีผู้้�เสียชี่ว่ัตจำานวันมาก

สำานักบร่ัหารัการัท่ะเบยีนจึงไดี�กำาหนดีแนวัท่างปฏ่ิบัต่เกี�ยวักับการัรัับแจ�งการัตาย	กรัณีมีเหตุอั่นควัรัสงสัยว่ัาการัตายดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่

อั่นตรัาย	เช่่น	การัแจ�งตายกรัณีตายนอ่กบ�านหร่ัอ่นอ่กสถุานพยาบาลั	สามารัถุแจ�งการัตายต่อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งปรัะจำาหม่้บ�าน

(กำานัน	ผู้้�ใหญ่บ�าน)	หร่ัอ่สำานักท่ะเบยีนอ่ำาเภัอ่/ท่�อ่งถุ่�นแห่งท่�อ่งที่�ที่�ตายหร่ัอ่พบศพกไ็ดี�	โดียนายท่ะเบยีนผู้้�รัับแจ�งต�อ่งท่ำาเร่ั�อ่งแจ�งไปยงั

เจ�าพนักงานผู้้�มีหน�าที่�ตามกฎหมายว่ัาดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่อั่นตรัาย	 โดียช่ะลัอ่การัอ่อ่กมรัณบัตรัไวั�ก่อ่นจนกว่ัาเจ�าพนักงานผู้้�มีหน�าที่�

ตามกฎหมายว่ัาดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่แจ�งกลัับ	 จึงจะอ่อ่กมรัณบัตรัให�ผู้้�แจ�งไดี�	 เป็นต�น	 จึงขอ่ให�ทุ่กท่่านศึกษาท่ำาควัามเข�าใจแนวัท่าง

การัปฏ่ิบัต่ในปรัะเด็ีนดัีงกล่ัาวัเพ่�อ่อ่ำานวัยควัามสะดีวักแลัะเป็นไปตามกฎหมายที่�เกี�ยวัข�อ่งไดี�อ่ย่างถุ้กต�อ่งครัับ

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

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

บก.แถลง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

3ฉบับเดือน สิงหาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

4 ฉบับเดือน สิงหาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

แนวทางปฏิิบััติิเก่ี่�ยวกัี่บักี่ารรับัแจ้้งกี่ารติาย
กี่รณ่ีม่ีเหตุิอัันควรสงสัยว่ากี่ารติายด้้วยโรคติิด้ต่ิอัอัันติราย

 ด้้วย สำำ�นัักทะเบีียนักล�ง ไดี�รัับแจ�งปัญหาจาก

สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่แลัะสำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�น	 เกี�ยวักับ

แนวัท่างปฏ่ิบต่ัในการัรัับแจ�งการัตาย	กรัณีมเีหตุอ่นัควัรัสงสัย

ว่ัาการัตายดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่อั่นตรัาย	 หร่ัอ่มีเหตุสงสัยว่ัาผู้้�ตาย

เสียชี่ว่ัตดี�วัยโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	(COVID	-	19)	แลัะ

พบว่ัามีควัามเข�าใจที่�คลัาดีเคล่ั�อ่นสับสน	ท่ำาให�การัปฏ่ิบัต่งาน

เก่ดีควัามผู่้ดีพลัาดีแลัะกอ่่ให�เก่ดีควัามไมส่ะดีวักแกป่รัะช่าช่น

ที่�เข�ารัับบร่ัการังานท่ะเบียน	 จึงขอ่ท่รัาบขั�นตอ่นการัปฏ่ิบัต่

ที่�ถุ้กต�อ่งแลัะเป็นไปตามที่�กฎหมายว่ัาดี�วัยการัท่ะเบียน

รัาษฎรักำาหนดี

 สำำ�นัักทะเบีียนักล�งพิิจ�รณ�แล้วเห็็นัว่�	 เพ่�อ่ให�

การัปฏ่ิบัต่เกี�ยวักับการัรัับแจ�งการัตายแลัะการัอ่อ่กมรัณบัตรั

เป็นไปดี�วัยควัามถุ้กต�อ่งในแนวัท่างเดีียวักัน	 จึงขอ่ให�

สำานักท่ะเบียนจังหวััดี	 แลัะสำานักท่ะเบียนกรุังเท่พมหานครั

แจ�งซัีกซี�อ่มควัามเข�าใจแก่นายท่ะเบียนแลัะเจ�าหน�าที่�

ผู้้�ปฏ่ิบัต่งานขอ่งสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่แลัะสำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�น

ทุ่กแห่งให�ถุ่อ่ปฏ่ิบัต่	ดัีงนี�

	 1.	 การัแจ�งการัตายกรัณีตายนอ่กบ�านหร่ัอ่นอ่ก

สถุานพยาบาลั	 แลัะเป็นกรัณีมีเหตุอั่นควัรัสงสัยว่ัาผู้้�ตาย

เสียชี่ว่ัตดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่อั่นตรัาย	เช่่น	โรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	

2019	(COVD	-	19)	ผู้้�มีหน�าที่�แจ�งการัตาย	ไดี�แก่	ผู้้�ที่�ไปกับ

ผู้้�ตายหร่ัอ่ผู้้�ที่�พบศพ	โดียสามารัถุแจ�งการัตายต่อ่นายท่ะเบียน

ผู้้�รัับแจ�งปรัะจำาหม่้บ�าน(กำานัน	ผู้้�ใหญ่บ�าน)	หร่ัอ่	นายท่ะเบียน

ผู้้�รัับแจ�งปรัะจำาสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่หร่ัอ่สำานักท่ะเบียน

ท่�อ่งถุ่�นแห่งท่�อ่งที่�ที่�ตายหร่ัอ่พบศพ	แลั�วัแต่กรัณี	ก็ไดี�

	 	 	 	 1.1	กรัณีแจ�งการัตายต่อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�ง

ปรัะจำาหม่้บ�าน	 เม่�อ่นายท่ะเบียนไดี�รัับแจ�งการัตายแลั�วั

ให�อ่อ่กใบรัับแจ�งการัตาย	 (ท่.รั.	 4	 ตอ่นหน�า)	 เป็นหลัักฐาน

ให�กับผู้้�แจ�งตายเพ่�อ่นำาไปขอ่อ่อ่กมรัณบัตรัที่�สำานักท่ะเบียน

อ่ำาเภัอ่	 สำาหรัับสำานักบร่ัหารัการัท่ะเบียน	 ซึี�งมีภัารัก่จดี�าน

การัท่ะเบียนแลัะบัตรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่นนั�น	รัับผู่้ดีช่อ่บเกี�ยวักับ

การัพัฒนารัะบบงานท่ะเบียนรัาษฎรังานบัตรัปรัะจำาตัวั

ปรัะช่าช่น	ท่ะเบียนครัอ่บครััวั	 ท่ะเบียนช่่�อ่บุคคลั	ท่ะเบียน

พ่นัยกรัรัม	ท่ะเบียนน่ต่กรัรัม	ท่ะเบียนสัตว์ัพาหนะ	ท่ะเบียน

ศาลัเจ�า	 ท่ะเบียนสุสาน	 ท่ะเบียนฌาปนสถุาน	 การัส่งเสร่ัม

แลัะการัพัฒนาท่ะเบียนแลัะบัตรั	 การัให�คำาปรึักษาแนะนำา

การัตอ่บปัญหาดี�านท่ะเบียนแลัะบัตรัการัสนับสนุน	 หร่ัอ่

สำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�นต่อ่ไป	เม่�อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งปรัะจำา

สำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่หร่ัอ่สำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�นไดี�รัับเร่ั�อ่ง

การัขอ่อ่อ่กมรัณบัตรัจากผู้้�แจ�งการัตาย	 ให�รีับท่ำาเร่ั�อ่งแจ�ง

ไปยังเจ�าพนักงานผู้้�มีหน�าที่�ตามกฎหมายว่ัาดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่

อั่นตรัายเพ่�อ่ดีำาเน่นการัในส่วันที่�เกี�ยวัข�อ่ง	 โดียให�ช่ะลัอ่

การัอ่อ่กมรัณบัตรัไวั�ก่อ่นจนกว่ัาจะไดี�รัับแจ�งจากเจ�าพนักงาน

ดัีงกล่ัาวัจึงจะอ่อ่กมรัณบัตรัให�กับผู้้�แจ�ง	 โดียอ่าศัยแนวัท่าง

ปฏ่ิบัต่ตามรัะเบียบสำานักท่ะเบียนกลัางว่ัาดี�วัยการัจัดีท่ำา

ท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2535	ข�อ่	68	ทั่�งนี�	หากผู้้�แจ�งการัตาย

ต�อ่งการัไดี�หลัักฐานการัตาย	 สามารัถุใช่�ใบรัับแจ�งการัตาย

(ท่.รั.	4	ตอ่นหน�า)	เป็นหลัักฐานไดี�ตามกฎหมาย

	 	 	 	 1.2	กรัณีแจ�งการัตายต่อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�ง

ปรัะจำาสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่หร่ัอ่สำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�น

เม่�อ่นายท่ะเบียนไดี�รัับแจ�งการัตายแลั�วัให�รีับท่ำาเร่ั�อ่งแจ�งไปยัง

โด้ย ส่วนกี่ารทะเบ่ัยนราษฎร 
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เจ�าพนักงานผู้้�มีหน�าที่�ตามกฎหมายว่ัาดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่อั่นตรัาย

เพ่�อ่ดีำาเน่นการัในส่วันที่�เกี�ยวัข�อ่งแลัะดีำาเน่นการัเช่่นเดีียวักับ

ข�อ่	1.1	โดียไม่ต�อ่งอ่อ่กใบรัับแจ�งการัตาย	(ท่.รั.	4	ตอ่นหน�า)

เวั�นแต่ผู้้�แจ�งการัตายต�อ่งการัไดี�หลัักฐานการัตาย	นายท่ะเบียน

ก็สามารัถุอ่อ่กใบรัับแจ�งการัตาย	(ท่.รั	4	ตอ่นหน�า)	ให�กับผู้้�แจ�ง

เพ่�อ่ใช่�เป็นหลัักฐานก่อ่นจะไดี�รัับมรัณบัดีรั

	 2.	การัแจ�งการัตายกรัณีการัตายในสถุานพยาบาลั

แลัะแพท่ย์ที่�ท่ำาการัรัักษาอ่อ่กหนังส่อ่รัับรัอ่งการัตาย	(ท่.รั.	4/1)

รัะบุสาเหตุการัตายว่ัาเป็นการัตายดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่อั่นตรัาย

หร่ัอ่ตายดี�วัยโรัคเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2010	 (COVID	 -	 19)

ให�นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งปรัะจำาสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่หร่ัอ่

สำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�นรัับแจ�งการัตายแลัะอ่อ่กมรัณบัตรั

ให�กับผู้้�แจ�งไดี�โดียไม่ต�อ่งท่ำาเร่ั�อ่งแจ�งไปยังเจ�าพนักงาน

ผู้้�มีหน�าที่�ตามกฎหมายว่ัาดี�วัยโรัคต่ดีต่อ่อั่นตรัายแต่อ่ยา่งใดีอี่ก

เน่�อ่งจากแพท่ยผ้์ู้�รัักษาผู้้�ตายไดี�ว่ัน่จฉัียสาเหตุการัตายให�แลั�วั

โดียอ่าศัยแนวัท่างปฏ่ิบัต่ตามรัะเบียบสำานักท่ะเบียนกลัาง

ว่ัาดี�วัยการัจัดีท่ำาท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	 2535	 ข�อ่	 61	หร่ัอ่

ข�อ่	62	แลั�วัแต่กรัณี
	 3.	 กรัณีผู้้�แจ�งการัตายไดี�แจ�งการัตายโดียม่ไดี�นำา

สำาเนาท่ะเบียนบ�านฉีบับเจ�าบ�านขอ่งผู้้�ตายมาแสดีงต่อ่

นายท่ะเบียน	 ให�นายท่ะเบียนดีำาเน่นการัรัับแจ�งการัตาย

โดียสอ่บข�อ่เท็่จจร่ังให�ปรัากฏิข�อ่ม้ลัรัายการับคุคลัขอ่งผู้้�ตาย

ตรัวัจสอ่บข�อ่ม้ลัดีังกล่ัาวัจากฐานข�อ่ม้ลัท่ะเบียนรัาษฎรั	

แลัะอ่อ่กมรัณบัตรัให�เป็นหลัักฐานแก่ผู้้�แจ�ง	 รัวัมทั่�งจำาหน่าย

รัายการับุคคลัขอ่งผู้้�ตายในฐานข�อ่ม้ลัท่ะเบียนรัาษฎรั	 แลัะ

แนะนำาให�ผู้้�แจ�งการัตายหร่ัอ่เจ�าบ�านนำาสำาเนาท่ะเบียนบ�าน

ฉีบับเจ�าบ�านมาจำาหนา่ยรัายการัขอ่งผู้้�ตายอ่อ่กจากท่ะเบยีนบ�าน

ในภัายหลััง

	 4.	ให�นายท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่แลัะนายท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�น

มีคำาสั�งมอ่บหมายงานโดียให�มีนายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งปฏิ่บัต่

หน�าที่�รัับแจ�งการัตายสับเปลีั�ยนกันไปเป็นปรัะจำาทุ่กวััน

โดียเฉีพาะในช่่วังวัันหยุดีรัาช่การัแลัะให�เตรีัยมแบบพ่มพ์

ใบรัับแจ�งการัตาย	(ท่.รั.	4	ตอ่นหน�า)	ให�เพียงพอ่ต่อ่การัปฏ่ิบัต่

หน�าที่�ขอ่งผู้้�รัับแจ�งในพ่�นที่�ดี�วัย

อ้้างอิ้งจากหนัังสืือ้ ท่ี่� มที่ 0309.1/ว208

ลงวันัท่ี่� 19 กรกฎาคม 2564
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กี่ารอัอักี่หนังสือัรับัรอังกี่ารติายในสถานพยาบัาล (ท.ร.4/1)
รูปแบับัอิัเล็กี่ทรอันิกี่ส์

 ด้้วย สำำ�นัักทะเบีียนักล�ง	ไดี�รัับแจ�งจาก	สำานักงานปลััดี

กรัะท่รัวังสาธารัณสุข	 โดียกอ่งยุท่ธศาสตรั์แลัะแผู้นงาน

ซึี�งเป็นหน่วัยงานหลัักที่�รัับผู่้ดีช่อ่บเกี�ยวักับการัอ่อ่กรัายสถุ่ต่ช่พี

การัตายขอ่งปรัะเท่ศ	 รัวัมถึุงคุณภัาพข�อ่ม้ลัการัตายแลัะ

สาเหตุการัตายขอ่งปรัะเท่ศให�ไดี�คุณภัาพตามมาตรัฐานขอ่ง

อ่งค์การัอ่นามัยโลัก	 ไดี�มีการัพัฒนารัะบบการัอ่อ่กหนังส่อ่

รัับรัอ่งการัตายในสถุานพยาบาลั	 (ท่.รั.4/1)	 จากร้ัปแบบ

กรัะดีาษที่�เขียนดี�วัยลัายม่อ่เป็นร้ัปแบบอ่่เล็ักท่รัอ่น่กส์

เพ่�อ่ให�การัลังรัายการัสาเหตุการัตายในหลัักฐานมรัณบัตรั

มีควัามถุ้กต�อ่งย่�งขึ�นแลัะเป็นปรัะโยช่น์ต่อ่การักำาหนดี

นโยบายแลัะวัางแผู้นดี�านสุขภัาพขอ่งปรัะเท่ศไดี�อ่ย่างมี

ปรัะส่ท่ธ่ภัาพ	โดียจะดีำาเน่นการัในพ่�นที่�จังหวััดี	นำาร่ัอ่ง	5	จังหวััดี

ปรัะกอ่บดี�วัย	จังหวััดีเชี่ยงรัาย	สงขลัา	อุ่บลัรัาช่ธานี	จันท่บุรีั	

แลัะนครัสวัรัรัค์	ตั�งแต่วัันที่�	1	กรักฎาคม	2564

 สำำ�นัักทะเบีียนักล�ง	 พ่จารัณาแลั�วัเห็นว่ัา	 เพ่�อ่ให�

การัปฏ่ิบัต่เกี�ยวักับเร่ั�อ่งดัีงกล่ัาวัเป็นไป	 ดี�วัยควัามเรีัยบรั�อ่ย

ถุ้กต�อ่งแลัะเปน็ไปในแนวัท่างเดีียวักัน	จึงขอ่ให�สำานักท่ะเบยีน

จังหวััดี	แลัะสำานักท่ะเบียนกรุังเท่พมหานครั	แจ�งสำานักท่ะเบียน

อ่ำาเภัอ่แลัะสำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�น	 ในพ่�นที่�รัับผู่้ดีช่อ่บท่รัาบ

แลัะถุ่อ่ปฏ่ิบัต่ในส่วันที่�เกี�ยวัข�อ่ง

โด้ย ส่วนกี่ารทะเบ่ัยนราษฎร 
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กรัมการัปกครัอ่ง	แจ�งสำานักท่ะเบียนอ่ำาเภัอ่แลัะสำานักท่ะเบียนท่�อ่งถุ่�น

ทุ่กแห่งในเขตพ่�นที่�รัับผู่้ดีช่อ่บท่รัาบ	แลัะถุ่อ่ปฏ่ิบัต่ให�เป็นไปตาม

กฎหมายโดียเคร่ังครััดี	 รัวัมทั่�งปรัะช่าสัมพันธ์ให�หน่วัยงานต่างๆ	

แลัะปรัะช่าช่นท่รัาบโดียทั่�วักันดี�วัย

 1. ประก�ศสำำ�นัักทะเบีียนักล�ง เร่�อง ให้็ยกเว้นั

ค่่�ธรรมเนัียมเกี�ยวกับีก�รทะเบีียนัร�ษฎร กรณีภััยที�เกิด้จ�ก

โรค่ติิด้เช่ื้�อไวรัสำโค่โรนั� 2019 (ฉบัีบีที� 2)

	 เน่�อ่งจากสถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่

ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ยังคงท่วีัควัามรุันแรังมากขึ�นอ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง

ซึี�งส่งผู้ลักรัะท่บในท่างเศรัษฐก่จ	แลัะการัดีำารังชี่พขอ่งปรัะช่าช่น

โดียทั่�วัไปอ่ย่างกวั�างขวัาง	ดัีงนั�น	เพ่�อ่เป็นการับรัรัเท่าควัามเด่ีอ่ดีรั�อ่น

แลัะลัดีภัารัะขอ่งปรัะช่าช่น	อ่าศัยอ่ำานาจตามควัามในข�อ่	4	แห่ง

กฎกรัะท่รัวังกำาหนดีค่าธรัรัมเนียมแลัะยกเวั�นค่าธรัรัมเนียม

เกี�ยวักับการัท่ะเบียนรัาษฎรั	 พ.ศ.	 2562	 ซึี�งแก�ไขเพ่�มเต่ม

โดียกฎกรัะท่รัวังกำาหนดีค่าธรัรัมเนียมแลัะยกเวั�นค่าธรัรัมเนียม

กับการัท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉีบับที่�	2)	พศ.	2563	แลัะข�อ่	12	แห่ง

กฎกรัะท่รัวังกำาหนดีให�คนซึี�งไม่มีสัญช่าต่ไท่ยปฏ่ิบัต่เกี�ยวักับ

การัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2562	ซึี�งแก�ไขเพ่�มเต่มโดีย	กฎกรัะท่รัวัง

กำาหนดีให�คนซึี�งไม่มีสัญช่าต่ไท่ยปฏ่ิบัต่เกี�ยวักับการัท่ะเบียน

รัาษฎรั	(ฉีบับที่�	2)	พ.ศ.	2563	ผู้้�อ่ำานวัยการัท่ะเบียนกลัางปรัะกาศ

พ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีจากโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 แลัะยกเวั�น

ค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัท่ะเบียนรัาษฎรั	ดัีงต่อ่ไปนี�

 ข้้อ 1 ให�ยกเล่ักปรัะกาศสำานักท่ะเบียนกลัาง	 เร่ั�อ่ง

ให�ยกเวั�นค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัท่ะเบียนรัาษฎรั	 กรัณีภััย

ที่�เก่ดีจากโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	ลังวัันที่�	8	มกรัาคม	2564

 ข้้อ 2	 ให�เขตพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019

ที่� ถุ้กกำาหนดีให� เ ป็นพ่�นที่�ควับคุมส้งสุดีแลัะเข�มงวัดีพ่�นที่�

ควับคมุส้งสุดี	แลัะพ่�นที่�ควับคุม	ตามคำาสั�งศ้นยบ์ร่ัหารัสถุานการัณ์

การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ที่�	 11/2564	

หร่ัอ่ข�อ่กำาหนดีอ่อ่กตามควัามในมาตรัา	 9	 แห่งพรัะรัาช่กำาหนดี

การับร่ัหารัรัาช่การัในสถุานการัณ์ฉุีกเฉ่ีน	พ.ศ.	2548	 เป็นพ่�นที่�

ปรัะสบภััยที่�จะไดี�รัับการัยกเวั�นค่าธรัรัมเนยีมเกี�ยวักับการัท่ะเบยีนรัาษฎรั

ตามปรัะกาศนี�

ประกี่าศสำานักี่ทะเบ่ัยนกี่ลางและประกี่าศกี่รมีกี่ารปกี่ครอังอัอักี่ติามีความีในกี่ฎกี่ระทรวงยกี่เวัน
ค่าธรรมีเน่ยมีหรือัลด้ค่าธรรมีเน่ยมีเก่ี่�ยวกัี่บักี่ารทะเบ่ัยนและบััติรประจ้ำาตัิวประชาชน (ฉบัับัท่� 2)

 กรมก�รปกค่รอง	 ไดี�อ่อ่กปรัะกาศให�ยกเวั�นหร่ัอ่

ลัดีค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัท่ะเบียนแลัะบัตรัปรัะจำาตัวั

ปรัะช่าช่น	 ในเขตพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	

เฉีพาะที่�ถุ้กกำาหนดีเป็นพ่�นที่�ควับคุมส้งสุดี	ตามคำาสั�งศ้นย์บร่ัหารั

สถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019

ที่�	1/2564	ลังวัันที่�	3	มกรัาคม	2564	ควัามลัะเอี่ยดีแจ�งแลั�วั	นั�น

 กรมก�รปกค่รอง	 พ่จารัณาแลั�วัเห็นว่ัาปัจจุบัน

สถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	

ยังคงท่วีัควัามรุันแรังมากขึ�นอ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง	 จนเสี�ยงที่�จะเก่ดี

ภัาวัะว่ักฤต่ดี�านสาธารัณสุขส่งผู้ลักรัะท่บในท่างเศรัษฐก่จแลัะ

การัดีำารังช่พีขอ่งปรัะช่าช่นโดียทั่�วัไปอ่ยา่งกวั�างขวัาง	ศ้นยบ์ร่ัหารั

สถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	

จำาเป็นต�อ่งยกรัะดัีบควัามเข�มข�นขอ่งมาตรัการัแลัะการับังคับใช่�

อ่ยา่งจร่ังจังจึงมีคำาสั�งศ้นยบ์ร่ัหารัสถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่ง

โรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 แลัะข�อ่กำาหนดีอ่อ่กตามควัามใน

มาตรัา	9	แห่งพรัะรัาช่กำาหนดีการับร่ัหารัรัาช่การัในสถุานการัณ์

ฉุีกเฉ่ีน	พ.ศ.	2548	อ่อ่กมาอ่ยา่งต่อ่เน่�อ่ง	ดัีงนั�น	เพ่�อ่ให�การัยกเวั�น

ค่าธรัรัมเนียมหร่ัอ่ลัดีค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัท่ะเบียนแลัะ

บัตรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่นมีสถุานภัาพสอ่ดีคลั�อ่งกับสถุานการัณ์

ปัจจุบัน	 จึงยกเล่ักปรัะกาศสำานักท่ะเบียนกลัางแลัะปรัะกาศ

กรัมการัปกครัอ่งอ่อ่กตามควัามในกฎกรัะท่รัวังยกเวั�น

ค่าธรัรัมเนียมหร่ัอ่	 ลัดีค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัท่ะเบียนแลัะ

บัตรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่น	 จำานวัน	 4	 ฉีบับ	 ตามที่�อ่�างถึุง	 แลัะ

อ่อ่กปรัะกาศสำานักท่ะเบียนกลัางแลัะปรัะกาศกรัมการัปกครัอ่ง

อ่อ่กตามควัามในกฎกรัะท่รัวังยกเวั�นค่าธรัรัมเนียมหร่ัอ่

ลัดีค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัท่ะเบียนแลัะบัตรัปรัะจำาตัวั

ปรัะช่าช่น	(ฉีบับที่�	2)	จำานวัน	4	ฉีบับ	โดียกำาหนดีพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดี

โรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ที่�ถุ้กกำาหนดีให�เป็นพ่�นที่�ควับคุม

ส้งสุดีแลัะเข�มงวัดีพ่�นที่�ควับคุมส้งสุดี	แลัะพ่�นที่�ควับคุม	เป็นพ่�นที่�

ปรัะสบภััยที่�จะไดี�รัับการัยกเวั�นหร่ัอ่ลัดีค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับ

การัท่ะเบยีนแลัะบตัรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่น	แลัะกำาหนดีรัะยะเวัลัา

การัยกเวั�นหร่ัอ่ลัดีค่าธรัมเนียมดัีงกล่ัาวั	 ตั�งแต่วัันที่�ปรัะกาศฯ

(ฉีบับที่�	 2)	 มีผู้ลัใช่�บังคับจนถึุงวัันที่�	 31	 ธันวัาคม	 2564

โด้ย ส่วนนิติิกี่ารงานทะเบ่ัยน
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 ข้้อ 3	 ให�ยกเวั�นค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัท่ะเบียน

รัาษฎรัในเร่ั�อ่งต่อ่ไปนี�	 ในเขตพ่�นที่�ตามข�อ่	 2	 นับตั�งแต่วัันที่�

ปรัะกาศฉีบับนี�มีผู้ลัใช่�บังคับจนถึุงวัันที่�	31	ธันวัาคม	2564

	 	 (1)	 การัขอ่คัดีสำาเนา	 หร่ัอ่	 คัดี	 แลัะรัับรัอ่ง

สำาเนารัายการัท่ะเบียน	ตามมาตรัา	6

	 	 (2)	 การัขอ่คัดีสำาเนา	 หร่ัอ่คัดีแลัะรัับรัอ่ง

สำาเนารัายการัข�อ่ม้ลัท่ะเบียนปรัะวััต่รัาษฎรั	ตามมาตรัา	14	(1)

	 	 (3)	 การัแจ�งการัเก่ดีต่อ่นายท่ะเบียนแห่ง

ท่�อ่งที่�อ่่�น	ตามมาตรัา	18	วัรัรัคสาม

	 	 (4)	 การัแจ�งการัตายต่อ่นายท่ะเบียนเห่ง

ท่�อ่งที่�อ่่�น	ตามมาตรัา	21	วัรัรัคสี�

	 	 (5)	การัแจ�งการัย�ายที่�อ่ย้่	ตามมาตรัา	30/2

	 	 (6)	 การัอ่อ่กบัตรัปรัะจำาตัวัให�กับคนซึี�งไม่มี

สัญช่าต่ไท่ย	ตามมาตรัา	38/1

	 	 (7)	 การัขอ่รัับสำาเนาท่ะเบียนบ�านฉีบับเจ�าบ�านใหม่

แท่นฉีบับเด่ีมที่�ช่ำารุัดีหร่ัอ่ส้ญหาย	ตามมาตรัา	39	วัรัรัคสอ่ง

 2. ประก�ศกรมก�รปกค่รอง เร่�อง ให้็ยกเว้นั

ค่่�ธรรมเนัียมเกี�ยวกับีบัีติรประจำ�ตัิวประชื้�ชื้นั กรณีภััย

ที�เกิด้จ�กโรค่ติิด้เช่ื้�อไวรัสำโค่โรนั� 2019 (ฉบัีบีที� 2)

	 เน่�อ่งจากสถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่

ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ยังคงท่วีัควัามรุันแรังมากขึ�นอ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง

ซึี�งส่งผู้ลักรัะท่บในท่างเศรัษฐก่จ	แลัะการัดีำารังชี่พขอ่งปรัะช่าช่น

โดียทั่�วัไปอ่ย่างกวั�างขวัาง	ดัีงนั�น	เพ่�อ่เป็นการับรัรัเท่าควัามเด่ีอ่ดีรั�อ่น

แลัะลัดีภัารัะขอ่งปรัะช่าช่น	 อ่าศัยอ่ำานาจตามควัามในข�อ่	 4

แห่งกฎกรัะท่รัวังกำาหนดีค่าธรัรัมเนียมแลัะยกเวั�นค่าธรัรัมเนียม

เกี�ยวักับบัตรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่น	พ.ศ.	 2559	 ซึี�งแก�ไขเพ่�มเต่ม

โดียกฎกรัะท่รัวังกำาหนดีค่าธรัรัมเนียมแลัะยกเวั�นค่าธรัรัมเนียม

เกี�ยวักับบัตรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่น	(ฉีบับที่�	2)	พ.ศ.	2563	อ่ธ่บดีี

กรัมการัปกครัอ่งปรัะกาศพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีจากโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััส

โคโรันา	 2019	 แลัะยกเวั�นค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับบัตรัปรัะจำาตัวั

ปรัะช่าช่น	ดัีงต่อ่ไปนี�

 ข้้อ 1 ให�ยกเล่ักปรัะกาศกรัมการัปกครัอ่ง	 เร่ั�อ่ง

ให�ยกเวั�นค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับบัตรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่น

กรัณีภััยที่�เก่ดีจากโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	ลังวัันที่�	8	มกรัาคม	2564

 ข้้อ 2	 ให�เขตพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019

ที่� ถุ้กกำาหนดีให� เ ป็นพ่�นที่�ควับคุมส้งสุดีแลัะเข�มงวัดีพ่�นที่�

ควับคุมส้งสุดี	แลัะพ่�นที่�ควับคุมตามคำาสั�งศ้นยบ์ร่ัหารัสถุานการัณ์

การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ที่�	 11/2564	

หร่ัอ่ข�อ่กำาหนดีอ่อ่กตามควัามในมาตรัา	 9	 แห่งพรัะรัาช่กำาหนดี

การับร่ัหารัรัาช่การัในสถุานการัณ์ฉุีกเฉ่ีน	พ.ศ.	2548	 เป็นพ่�นที่�

ปรัะสบภััยที่�จะไดี�รัับการัยกเวั�นค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับบัตรัปรัะจำาตัวั

ปรัะช่าช่น	ตามปรัะกาศนี�

 ข้้อ 3	 ให�ยกเวั�นค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับบัตรัปรัะจำาตัวั

ปรัะช่าช่นในเร่ั�อ่งต่อ่ไปนี�	ในพ่�นที่�ตามข�อ่	2	นับตั�งแต่วัันที่�ปรัะกาศ

ฉีบับนี�มีผู้ลัใช่�บังคับจนถึุงวัันที่�	31	ธันวัาคม	2564

	 	 (1)	 การัอ่อ่กบัตรัใหม่ในกรัณีบัตรัหายหร่ัอ่

ถุ้กท่ำาลัายบัตรัช่ำารุัดีในสารัะสำาคัญ	การัแก�ไขช่่�อ่ตัวั	หร่ัอ่ช่่�อ่สกุลั	

หร่ัอ่การัย�ายที่�อ่ย้่ตามท่ะเบียนบ�าน	ตามมาตรัา	6	จัตวัา

	 	 (2)	การัอ่อ่กใบแท่นใบรัับ

	 	 (3)  การัขอ่คัดีแลัะรัับรัอ่งสำาเนาข�อ่ม้ลั

เกี�ยวักับบัตรั	ตามมาตรัา	10

ทัี่�งน่ั� ตัั้�งแต่ั้วันัท่ี่� 9 สิืงหาคม พ.ศ. 2564 เป็็นัต้ั้นัไป็

 3. ประก�ศกรมก�รปกค่รอง เร่�อง ให้็ลด้

ค่่�ธรรมเนัยีมเกี�ยวกับีก�รจด้ทะเบีียนัค่รอบีค่รวั กรณีภััย

ที�เกิด้จ�กโรค่ติิด้เช่ื้�อไวรัสำโค่โรนั� 2019 (ฉบัีบีที� 2)

	 เน่�อ่งจากสถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่

ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ยังคงท่วีัควัามรุันแรังมากขึ�นอ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง

ซึี�งส่งผู้ลักรัะท่บในท่างเศรัษฐก่จ	แลัะการัดีำารังชี่พขอ่งปรัะช่าช่น

โดียทั่�วัไปอ่ย่างกวั�างขวัาง	ดัีงนั�น	เพ่�อ่เป็นการับรัรัเท่าควัามเด่ีอ่ดีรั�อ่น

แลัะลัดีภัารัะขอ่งปรัะช่าช่นอ่าศัยอ่ำานาจตามควัามในข�อ่	 13

แห่งกฎกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยอ่อ่กตามควัามในพรัะรัาช่บัญญัต่

จดีท่ะเบียนครัอ่บครััวั	 พุท่ธศักรัาช่	 2478	 ซึี�งแก�ไขเพ่�มเต่ม

โดียกฎกรัะท่รัวัง	 ฉีบับที่�	 9	 (พ.ศ.	 2563)	 อ่อ่กตามควัามใน

พรัะรัาช่บัญญัต่จดีท่ะเบียนครัอ่บครััวั	 พุท่ธศักรัาช่	 2478

อ่ธ่บดีีกรัมการัปกครัอ่งปรัะกาศพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีจากโรัคต่ดีเช่่�อ่

ไวัรััสโคโรันา	 2019	 แลัะกำาหนดีค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับ

การัจดีท่ะเบียนครัอ่บครััวั	ดัีงต่อ่ไปนี�	
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 ข้้อ 1 ให�ยกเล่ักปรัะกาศกรัมการัปกครัอ่ง	 เร่ั�อ่ง	 ให�ลัดีค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัจดีท่ะเบียนครัอ่บครััวักรัณีภััยที่�เก่ดีจากโรัคต่ดีเช่่�อ่

ไวัรััสโคโรันา	2019	ลังวัันที่�	8	มกรัาคม	2564

 ข้้อ 2 ให�เขตพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ที่�ถุ้กกำาหนดีให�เป็นพ่�นที่�ควับคุมส้งสุดีแลัะเข�มงวัดี	 พ่�นที่�ควับคุมส้งสุดี	

แลัะพ่�นที่�ควับคุม	ตามคำาสั�งศ้นย์บร่ัหารัสถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	ที่�	11/2564	หร่ัอ่ข�อ่กำาหนดีอ่อ่กตาม

ควัามในมาตรัา	 9	 แห่งพรัะรัาช่กำาหนดีการับร่ัหารัรัาช่การัในสถุานการัณ์ฉุีกเฉ่ีน	 พ.ศ.	 2548	 เป็นพ่�นที่�ปรัะสบภััยที่�จะไดี�รัับการักำาหนดี

ค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัจดีท่ะเบียนครัอ่บครััวั	ตามปรัะกาศนี�	

 ข้้อ 3 ให�เรีัยกเก็บค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัจดีท่ะเบียนครัอ่บครััวัในเร่ั�อ่งต่อ่ไปนี�	ในเขตพ่�นที่�ตาม	ข�อ่	2	นับตั�งแต่วัันที่�ปรัะกาศ

ฉีบับนี�มีผู้ลัใช่�บังคับจนถึุงวัันที่�	31	ธันวัาคม	2564

	 	 (1)	การัขอ่คัดีสำาเนาหร่ัอ่คัดีแลัะรัับรัอ่งสำาเนาท่ะเบียนครัอ่บครััวั	ฉีบับลัะหนึ�งบาท่

	 	 (2)	การัจดีท่ะเบียนสมรัสหร่ัอ่จดีท่ะเบียนรัับรัอ่งบุตรันอ่กสำานักท่ะเบียนโดียมีผู้้�ขอ่รัายลัะหนึ�งบาท่

	 	 (3)	การัจดีท่ะเบียนสมรัส	ณ	สถุานที่�สมรัสซึี�งรััฐมนตรีัว่ัาการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยอ่นุมัต่	ให�มีขึ�น	รัายลัะหนึ�งบาท่

ทัี่�งน่ั� ตัั้�งแต่ั้วันัท่ี่� 9 สิืงหาคม พ.ศ. 2564 เป็็นัต้ั้นัไป็

 4. ประก�ศกรมก�รปกค่รอง เร่�อง ให้็ลด้ค่่�ธรรมเนีัยมก�รออกห็นัังส่ำอสำำ�คั่ญเกี�ยวกับีช่ื้�อบุีค่ค่ลกรณีภััยที�เกิด้จ�ก

โรค่ติิด้เช่ื้�อโค่โรนั� 2019 (ฉบัีบีที� 2)
	 เน่�อ่งจากสถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	ยงัคงท่วีัควัามรุันแรังมากขึ�นอ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง	ซึี�งส่งผู้ลักรัะท่บ

ในท่างเศรัษฐก่จ	 แลัะการัดีำารังชี่พขอ่งปรัะช่าช่นโดียทั่�วัไปอ่ย่างกวั�างขวัาง	 ดัีงนั�น	 เพ่�อ่เป็นการับรัรัเท่าควัามเด่ีอ่ดีรั�อ่น	 แลัะลัดีภัารัะ

ขอ่งปรัะช่าช่น	 อ่าศัยอ่ำานาจตามควัามในข�อ่	 5/1	 แห่งกฎกรัะท่รัวังกำาหนดีหลัักเกณฑ์์แลัะว่ัธีการัจดีท่ะเบียนช่่�อ่สกุลัแลัะค่าธรัรัมเนียม

การัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญ	 พ.ศ.	 2550	 ซึี�งแก�ไขเพ่�มเต่มโดียกฎกรัะท่รัวังกำาหนดีหลัักเกณฑ์์แลัะว่ัธีการัจดีท่ะเบียนช่่�อ่สกุลัแลัะค่าธรัรัมเนียม

การัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญ	(ฉีบับที่�	2)	พ.ศ.	2563	อ่ธ่บดีีกรัมการัปกครัอ่งปรัะกาศพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีจากโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	แลัะกำาหนดี

ค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญเกี�ยวักับช่่�อ่บุคคลั	ดัีงต่อ่ไปนี�

 ข้้อ 1 ให�ยกเล่ักปรัะกาศกรัมการัปกครัอ่ง	 เร่ั�อ่ง	 ให�ลัดีค่าธรัรัมเนียมการัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญเกี�ยวักับช่่�อ่บุคคลั	กรัณีภััยที่�เก่ดีจาก

โรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	ลังวัันที่�	8	มกรัาคม	2564

 ข้้อ 2 ให�เขตพ่�นที่�ภััยที่�เก่ดีโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	 2019	 ที่�ถุ้กกำาหนดีให�เป็นพ่�นที่�ควับคุมส้งสุดีแลัะเข�มงวัดี	 พ่�นที่�ควับคุมส้งสุดี

แลัะพ่�นที่�ควับคุม	ตามคำาสั�งศ้นยบ์ร่ัหารัสถุานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคต่ดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา	2019	ที่�	11/2564	หร่ัอ่ข�อ่กำาหนดีอ่อ่กตามควัาม

ในมาตรัา	9	แห่งพรัะรัาช่กำาหนดีการับร่ัหารัรัาช่การัในสถุานการัณ์ฉุีกเฉ่ีน	พ.ศ.	2548	เป็นพ่�นที่�ปรัะสบภััยที่�จะไดี�รัับการักำาหนดีค่าธรัรัมเนียม

เกี�ยวักับการัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญเกี�ยวักับช่่�อ่บุคคลัตามปรัะกาศนี�

 ข้้อ 3 ให�เรีัยกเก็บค่าธรัรัมเนียมเกี�ยวักับการัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญเกี�ยวักับช่่�อ่บุคคลั	ฉีบับลัะหนึ�งบาท่	ในเร่ั�อ่งต่อ่ไปนี�	ในเขตพ่�นที่�ตาม

ข�อ่	2	นับตั�งแต่วัันที่�ปรัะกาศฉีบับนี�มีผู้ลัใช่�บังคับจนถึุงวัันที่�	31	ธันวัาคม	2564

	 	 (1)	การัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญแสดีงการัเปลีั�ยนช่่�อ่ตัวัหร่ัอ่ช่่�อ่รัอ่ง

	 	 (2)	การัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญแสดีงการัรัับจดีท่ะเบียนตั�งช่่�อ่สกุลั

	 	 (3)	การัอ่อ่กหนังส่อ่สำาคัญแสดีงการัจดีท่ะเบียนเปลีั�ยนช่่�อ่สกุลั

	 	 (4)	การัอ่อ่กใบแท่นหนังส่อ่สำาคัญตาม	(1)	(2)	หร่ัอ่	(3)

ทัี่�งน่ั� ตัั้�งแต่ั้วันัท่ี่� 9 สิืงหาคม พ.ศ. 2564 เป็็นัต้ั้นัไป็

อ้้างอิ้งจากหนัังสืือ้ ท่ี่� มที่ 0309.10/ว18823 ลงวันัท่ี่� 6 สิืงหาคม 2564
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ระบับัติรวจ้สอับักี่ารฉ่ด้วัคซ่ีน (หมีอัพร้อัมี)
จุ้ด้สังเกี่ติ เว็บัไซีต์ิระบับัติรวจ้สอับักี่ารฉ่ด้วัคซ่ีน (กี่ระทรวงมีหาด้ไทย ร่วมีกัี่บั กี่ระทรวงสาธารณีสุข) 

https://webapp.bora.dopa.go.th/mophapp/

 กรมก�รปกค่รอง	 ขอ่แจ�งปรัะช่าสัมพันธ์เร่ั�อ่งการัจัดีท่ำาเว็ับไซีต์	 เพ่�อ่การัตรัวัจสอ่บวััคซีีน	 โดียกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยร่ัวัมกับ
กรัะท่รัวังสาธารัณสุขเพ่�อ่เพ่�มช่่อ่งท่างตรัวัจสอ่บข�อ่ม้ลัขอ่งผู้้�ที่�ไดี�รัับการัฉีีดีวััคซีีน	โดียมีวััตถุุปรัะสงค์ดัีงนี�
	 1.	 สำาหรัับเจ�าหน�าที่�ใช่�ในการัตรัวัจสอ่บผู้้�เข�าพ่�นที่�	 ที่�จังหวััดีกำาหนดีว่ัาต�อ่งไดี�รัับการัฉีีดีวััคซีีนมาแลั�วั	 (กรัณีนี�ปรัะช่าช่นต�อ่ง
ย่�นบัตรัปรัะจำาตัวัปรัะช่าช่น	ให�เจ�าหน�าที่�เพ่�อ่ตรัวัจสอ่บในรัะบบ)
	 2.	 ปรัะช่าช่นผู้้�ที่�ไม่ไดี�ลัง	 Application	 หมอ่พรั�อ่ม	 หร่ัอ่มี	 Line	 หมอ่พรั�อ่ม	 สามารัถุตรัวัจสอ่บข�อ่ม้ลัการัฉีีดีวััคซีีนดี�วัยตนเอ่ง
เพ่�อ่เป็นการัย่นยันว่ัาไดี�รัับการัฉีีดีวััคซีีนเรีัยบรั�อ่ยแลั�วั
 ค่ว�มปลอด้ภััยข้องผู้้้ใช้ื้ง�นั
	 1.	เลัข	Laser	ดี�านหลัังบัตรัเป็นเลัขกำากับจำานวันขอ่งบัตรั	(Running	Number)
	 2.	เลัข	Laser	ดี�านหลัังบัตรัเป็นการับอ่กสถุานะขอ่งบัตรัที่�ใช่�งานในปัจจุบัน
	 3.	เว็ับไซีต์นี�ใช่�เฉีพาะผู้้�ที่�ฉีีดีวััคซีีนแลั�วัเท่่านั�น	ไม่ไดี�เช่่�อ่มโยงกับข�อ่ม้ลัอ่่�น



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

13ฉบับเดือน สิงหาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

ฌ.ป.ค่. ค่่ออะไร 
 ค่่อ “ก�รฌ�ปนักิจสำงเค่ร�ะห์็ข้้�ร�ชื้ก�รกรมก�รปกค่รอง”	ตั�งขึ�นตาม	พ.รั.บ.	การัฌาปนก่จสงเครัาะห์	พ.ศ.	2517	เพ่�อ่ให�สมาช่่กที่�เป็นข�ารัาช่การัสังกัดีกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย
แลัะสังกัดีส่วันรัาช่การัอ่่�น	ไดี�มีโอ่กาสช่่วัยเหล่ัอ่ครัอ่บครััวัขอ่งสมาช่่กที่�ถึุงแก่กรัรัม
	 ปัจจุบันมีจำานวันสมาช่่ก	36,517	คน	ปรัะกอ่บดี�วัย	ข�ารัาช่การั	พนักงานรัาช่การั	ลั้กจ�างปรัะจำา	สังกัดีส่วันรัาช่การัดีังต่อ่ไปนี�	
	 1.	กรัมการัปกครัอ่ง	2.	สำานักงานปลััดีกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	3.	สำานักงานรััฐมนตรีั	กรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	4.	กรัมการัพัฒนาชุ่มช่น	5.	กรัมโยธาธ่การัแลัะผัู้งเม่อ่ง
6.	กรัมป้อ่งกนัแลัะบรัรัเท่าสาธารัณภััย	7.	กรัมสง่เสร่ัมปกครัอ่งท่�อ่งถุ่�น	8.	กรัมที่�ด่ีน	9.	อ่งคก์ารับร่ัหารัสว่ันจงัหวััดี	10.	ส่วันรัาช่การัอ่่�นซึี�งคณะกรัรัมการัมมีต่ให�รัับเข�าเปน็สมาช่่ก
11.	สมาช่่กกอ่งอ่าสารัักษาด่ีนแดีน	12.	ค่้สมรัสที่�ช่อ่บดี�วัยกฎหมายขอ่งสมาช่่ก	ตามข�อ่	1-11
	 ผู้้�ที่�ปรัะสงค์จะเป็นสมาช่่กให�ย่�นใบสมัครัดี�วัยตนเอ่ง	ณ	 ที่�ว่ัาการัอ่ำาเภัอ่	 ศาลัากลัางจังหวััดี	 หร่ัอ่	 สำานักงานพรั�อ่มดี�วัยเง่นค่าสมัครั	 เง่นค่าบำารุัง	 เง่นสงเครัาะห์
ล่ัวังหน�าแลัะใบรัับรัอ่งการัตรัวัจโรัคขอ่งผู้้�ที่�ปรัะกอ่บว่ัช่าชี่พเวัช่กรัรัมในสถุานพยาบาลัขอ่งรััฐ	ซึี�งอ่อ่กให�เป็นเวัลัาไม่เก่น	180	วัันนับถึุงวัันที่�ย่�นใบสมัครั	ถุ�าผู้้�สมัครัเป็นค่้สมรัส
ขอ่งสมาช่่ก	ให�ส่งหลัักฐานการัจดีท่ะเบียนสมรัสปรัะกอ่บการัพ่จารัณาดี�วัย
	 ผู้้�สมัครัเข�าเป็นสมาช่่กต�อ่งรัะบุช่่�อ่บุคคลัที่�ปรัะสงค์จะให�เป็นผู้้�รัับเง่นสงเครัาะห์ให�ไวั�ชั่ดีเจนในใบสมัครัจำานวันไม่เก่น	 3	 คน	 ถุ�าปรัะสงค์เปลีั�ยนแปลังผู้้�รัับเง่น
สงเครัาะห์ในภัายหลััง	 ต�อ่งย่�นคำารั�อ่งขอ่เปลีั�ยนแปลังตามรัะเบียบ	 แลัะต�อ่งมีข�ารัาช่การัตำาแหน่งรัะดัีบช่ำานาญงาน	หร่ัอ่รัะดัีบปฏ่ิบัต่การั	 หร่ัอ่เที่ยบเท่่าขึ�นไปเป็นผู้้�รัับรัอ่ง
ลัายม่อ่ช่่�อ่สมาช่่ก
เงินัค่่�สำมัค่ร เงินัค่่�บีำ�รุง เงินัสำงเค่ร�ะห็์และเงินัสำงเค่ร�ะห็์ล่วงห็นั้�
	 -	การัสมัครัเข�าเป็นสมาช่่ก	ต�อ่งช่ำารัะเง่นค่าสมัครัพรั�อ่มกับการัย่�นใบสมัครั	คนลัะ	30	บาท่
	 -	สมาช่่กต�อ่งช่ำารัะค่าบำารัุงรัายปี	ๆ	ลัะ	10	บาท่	แลัะเง่นสงเครัาะห์ลั่วังหน�า	120	บาท่
	 -	เม่�อ่สมาช่่กถึุงแก่กรัรัม	สมาช่่กทุ่กคนที่�ยังมีชี่ว่ัตต�อ่งจ่ายเง่นสงเครัาะห์คนลัะ	3	บาท่	ต่อ่	1	ศพ
จ่�ยเงินัให้็สำม�ชิื้กแบีบีไห็นั
เม่�อ่สมาช่่กถุึงแก่กรัรัม	ผู้้�มีส่ท่ธ่รัับเง่นสงเครัาะห์จะไดี�รัับเง่น	2	งวัดี	ดีังนี�
	 -	งวัดีท่ี�	1	จ่าย	40,000	บาท่	โดียจัดีส่งเง่นไปให�ท่ี�ท่ำาการัปกครัอ่งจังหวััดี
  	หากเป็นสมาช่่ก	ฌ.ป.ค.	ในส่วันกลัางจะโอ่นบัญชี่ผู้้�มีส่ท่ธ่รัับเง่นสงเครัาะห์ขอ่งสมาช่่กที่�รัะบุไวั�ในใบสมัครั
	 -	งวัดีที่�	2	จะจ่ายเง่นสงเครัาะห์ส่วันที่�เหล่ัอ่ให�แลั�วัเสร็ัจภัายใน	90	วััน	นับจากวัันที่�จ่ายงวัดีที่�	1	
สำิทธิและห็นั้�ที�ข้องสำม�ชื้ิก
	 -	มีส่ท่ธ่กำาหนดีผู้้�รัับเง่นสงเครัาะห์แลัะเปลัี�ยนแปลังผู้้�รัับเง่นสงเครัาะห์รัะเบียบ	ฌ.ป.ค.
	 -	ต�อ่งปฏ่ิบัต่ตาม	คำาสั�งขอ่งสำานักงาน	ฌ.ป.ค.	แลัะมต่ขอ่งคณะกรัรัมการั
	 -	ต�อ่งช่ำารัะเง่นสงเครัาะห์ให�เรัียบรั�อ่ยภัายใน	30	วััน	ตั�งแต่วัันท่ี�สำานักงานไดี�ปรัะกาศการัถุึงแก่กรัรัมขอ่งสมาช่่ก
สำม�ชื้ิกภั�พิสำิ�นัสำุด้เม่�อ
	 -	ตาย
	 -	ลัาอ่อ่กจากการัเป็นสมาช่่ก	แลัะไดี�รัับอ่นุญาตจากปรัะธานกรัรัมการัแลั�วั
	 -	คณะกรัรัมการัมีมต่ให�พ�นจากสมาช่่กภัาพ	เพรัาะไม่ช่ำารัะเง่นสงเครัาะห์ภัายใน	90	วััน
	 		นับแต่วัันท่ี�สำานักงานปรัะกาศรัายช่่�อ่สมาช่่กถุึงแก่กรัรัม	แลัะสำานักงานไดี�มีหนังส่อ่แจ�งเต่อ่นแลั�วัไม่น�อ่ยกวั่า	3	ครัั�ง	มีรัะยะห่างกันไม่น�อ่ยกวั่า	15	วััน	
	 -	คณะกรัรัมการัมีมต่ให�พ�นจากสมาช่่กภัาพ	เพรัาะขาดีคุณสมบัต่
สำม�ชื้ิกสำำ�ค่ัญอย่�งไร 
เม่�อ่จำานวันสมาช่่กมากขึ�น	 ส่ท่ธ่ปรัะโยช่น์ที่�ผู้้�รัับส่ท่ธ่รัับเง่นสงเครัาะห์ไดี�รัับย่�งมากขึ�นตามจำานวันสมาช่่ก	 แลัะสมาช่่กไดี�มีโอ่กาสช่่วัยเหลั่อ่เก่�อ่ก้ลัซึี�งกันแลัะกัน	 โดียเฉีพาะ
เป็นการัแบ่งเบาภัารัะให�กับผู้้�มีส่ท่ธ่รัับเง่นสงเครัาะห์ในยามท่ี�วัายช่นม์	 เพรัาะไดี�รัับควัามช่่วัยเหลั่อ่จากเพ่�อ่นรั่วัมอ่าชี่พเดีียวักันอั่นก่อ่ให�เก่ดีควัามรัักแลัะควัามสามัคคีท่ำาให�
อ่งค์กรัมีควัามเข�มแข็ง

สำานักี่งานกี่ารฌาปนกิี่จ้สงเคราะห์สำานักี่งานกี่ารฌาปนกิี่จ้สงเคราะห์
ข้าราชกี่ารกี่รมีกี่ารปกี่ครอัง (ฌ.ป.ค.)ข้าราชกี่ารกี่รมีกี่ารปกี่ครอัง (ฌ.ป.ค.)

ติิด้ต่ิอัสมัีคร และสอับัถามีข้อัมูีลได้้ท่� สำานักี่งาน ฌ.ป.ค. ตึิกี่กี่รมีกี่ารปกี่ครอัง
59 หมู่ี 11 ติำาบัลบึังทอังหลาง อัำาเภอัลำาลูกี่กี่า จั้งหวัด้ปทุมีธาน่ 12150

 โทร. 0-2791-7023-24 โทรสาร. 0-2906-9362

สแกี่น QR Code ใบัสมัีคร หรือั Download ใบัสมัีครท่� 
https://www.facebook.com/chapanakit2560 

 

 

 
 

คู่สมรส สามารถสมัครได้เช่นกันครับ  
เอกสารในการสมัคร 
- ใบสมัครสมาชิก              - สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนสมรส        - ใบรับรองแพทย์ 
 
 
 
 

เอกสารในการสมัคร 
- ใบสมัครสมาชิก 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- ใบรับรองแพทย์ 

 

 

 
 

คู่สมรส สามารถสมัครได้เช่นกันครับ  
เอกสารในการสมัคร 
- ใบสมัครสมาชกิ              - สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนสมรส        - ใบรับรองแพทย ์
 
 
 
 

เอกสารในการสมัคร 
- ใบสมัครสมาชกิ 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- ใบรับรองแพทย ์

 

 

 
 

คู่สมรส สามารถสมัครได้เช่นกันครับ  
เอกสารในการสมัคร 
- ใบสมัครสมาชิก              - สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนสมรส        - ใบรับรองแพทย์ 
 
 
 
 

เอกสารในการสมัคร 
- ใบสมัครสมาชิก 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- ใบรับรองแพทย์ 

“ค่ว�มมั�นัค่งบีนัค่ว�มมั�นัใจ เพ่ิ�อค่รอบีค่รัวที�ท่�นัรัก ร่วมใจกันัสำมัค่รเป็นัสำม�ชิื้ก ฌ.ป.ค่.”

โด้ย ส่วนกี่ารทะเบ่ัยนทั�วไป
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เกร็็ดความร็้�สุุขภาพ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธนาคม	จงจ่รัะ,	ศักดี่์ฤท่ธ่์	สลัักคำา,	พ่รั่ยะ	ฉีันท่ดี่ลัก,	รั.ต.ท่.	ภัพช่นก	ช่ลัานุเครัาะห์,	สมยศ	พุ่มน�อ่ย	บรรณาธิการอำานวยการ สันต่	รัังษ่รัุจ่

ท์ี่ปรึกษา	สัญช่ัย	เตช่น่ม่ตวััช่,	สุช่าต่	ธานีรััตน์,	ณัฐธยาน์	ตรัีรััตนานุสรัณ์,	ลัักษณา	อ่ภั่รัต่ปัญญา,	ปรัีช่า	อ่นันต์วัรันาถุ,	พ่ธาสรัวัง	จันท่รั์ฉีายฉีัตรั,	อ่ภั่ญญา	อุ่่นเรั่อ่น,	ธีรัภััท่รั	มีอ่ารัีย์,	จ่รัวััฒน์	ดีุษฎีธารัางก้รั,	เอ่กอ่นันต์	ศรัีอ่่นท่รั์,	สุรั่ยศักดี่์	เหม่อ่นอ่่วัม

บรรณาธิการประจำาฉบับ ช่าครั่ต	ตันพ่รัุฬห์	กองบรรณาธิการ	ณรังค์ฤท่ธ่์	มาท่อ่ง,	ณัฐพรั	พรัหมมาสกุลั,	กรัอ่งแก�วั	แสงภั้รั่ภััท่รั์	ฝ่ายจัดทำา	ศุภัเช่ษฐ	แสนยางนอ่ก,	ส่ตานัน	บุณโยดีม	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรัพลั	ศุยะสุนานนท่์,	พรัท่่พย์	สงศรัีอ่่นท่รั์,	มีช่ัย	จุลัภัักด์่ี

พิมพ์ที่ :	โรังพ่มพ์อ่าสารัักษาดี่นแดีน	กรัมการัปกครัอ่ง

สุาร็ะน่่าร็้�



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 หวงเดือนกรกฎาคม 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 614705 30 61

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 915915 - -

รวมทั้งสิ้น 10,08510,176 30 61

1

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 8,5568,556 - -3
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