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	 คณะรััฐมนตรีัได้้มีมติเม่�อวัันทีี่�	 15	 มีนาคม	 2559	 ให้้ทุี่กส่่วันรัาชการัและห้น่วัยงานของรััฐด้ำาเนินการัตามแนวัที่าง

การับููรัณาการัฐานข้อมูลปรัะชาชนและการับูริัการัภาครััฐในการัจััด้ที่ำาฐานข้อมูลเอกส่ารัทีี่�ให้้บูรัิการัปรัะชาชน	 (Database)

โด้ยใช้เลขปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	13	ห้ลัก	เป็นดั้ชนีในการัจััด้เก็บูข้อมูลปรัับูปรุังรัะบูบูบูริัการัปรัะชาชนเพ่ื่�อรัองรัับูการัใช้บัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชน	(Smart	Card)	ใบูเดี้ยวั	และเช่�อมโยงรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ัของส่่วันรัาชการักับูรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ัของส่ำานักที่ะเบีูยนกลาง	

กรัมการัปกครัอง	 เพ่ื่�อเป้าห้มายของการัอำานวัยควัามส่ะด้วักปรัะชาชนในการัเข้ารัับูบูริัการัภาครััฐและเอกชน	 ลด้การัเรีัยกส่ำาเนา

เอกส่ารัต่าง	 ๆ	 ทีี่�ที่างรัาชการัออกให้้เป็นการัลด้ภารัะค่าใช้จ่ัาย	 ลด้ขั�นตอนการัปฏิิบัูติงานซ่ึ่�งเป็นผลที่ำาให้้การับูริัการัปรัะชาชน

ในปัจัจุับัูนมีควัามส่ะด้วัก	รัวัด้เร็ัวั	และมีควัามพ่ื่งพื่อใจัต่อการัให้้บูริัการัต่าง	ๆ	มากยิ�งข่�น

	 ในช่วังปีทีี่�ผ่านมา	กรัมการัปกครัอง	ส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยน	ในฐานะห้น่วัยงานกลางทีี่�รัับูผิด้ชอบูด้้านฐานข้อมูลที่ะเบีูยนกลาง

ได้้ส่นับูส่นุนภารักิจัรััฐบูาลในการัด้ำาเนินงานโครังการัส่วััส่ดิ้การัภาครััฐทีี่�มุ่งสู่่ปรัะชาชน	เช่น	โครังการัคนละคร่ั�ง	บัูตรัส่วััส่ดิ้การัแห่้งรััฐ

เบีู�ยยังชีพื่ผู้สู่งอายุ	 คนพิื่การั	 การัตรัวัจัส่อบูการัฉีีด้วััคซีึ่น	 ห้ร่ัอส่นับูส่นุนภารักิจัผ่านรัะบูบูของกรัะที่รัวังการัคลัง	 เป็นต้น

เพ่ื่�อเป็นการัขับูเคล่�อนและพัื่ฒนารัะบูบูบูริัการัปรัะชาชนให้้มีควัามส่ะด้วัก	 ทัี่นส่มัย	 ส่อด้รัับูกับูกรัมการัปกครัอง..วิัถีีให้ม่

(New	Normal)	 จันได้้รัับูรัางวััลเลิศรััฐ	 ปรัะจัำาปี	 2564	 รัะดั้บูดี้เด่้น	 ปรัะเภที่ยกรัะดั้บูการัอำานวัยควัามส่ะด้วักในการัให้้บูริัการั

ในรูัปแบูบู	Portal	กลาง	 จ่ังพัื่ฒนารัะบูบูการัพิื่สู่จัน์ย่นยันตัวัตนที่างดิ้จิัทัี่ล	 (DOPA-Digital	 ID)	 เพีื่ยงแค่ปรัะชาชนไปยน่ยันตัวัตน

ณ	 ส่ำานักที่ะเบีูยนอำาเภอห้ร่ัอส่ำานักที่ะเบีูยนท้ี่องถิี�นทัี่�วัปรัะเที่ศผ่านรัะบูบู	 D.DOPA	 ในครัั�งแรักครัั�งเดี้ยวัเท่ี่านั�น	 จัะส่ามารัถีใช้

บูริัการัผ่านรัะบูบูม่อถ่ีอได้้	โด้ยในรัะยะแรักได้้ให้้บูริัการัตรัวัจัส่อบูข้อมูลส่่วันบุูคคล	งานจัองคิวัออนไลน์	ในรัะยะทีี่�ส่องจัะให้้บูริัการั

เร่ั�องการัแจ้ังย้ายปลายที่างอัตโนมัติ	 การัแก้ไขห้ร่ัอเปลี�ยนแปลงส่ถีานะเจ้ัาบู้าน	 ซ่ึ่�งจัะมีห้น่วัยงานภายนอกนำารัะบูบูการัพิื่สู่จัน์

และย่นยันตัวัตนผ่าน	Digital	ID	ไปใช้ปรัะโยชน์ในการับูริัการัปรัะชาชนอีกจัำานวัน	7	ห้น่วัยงาน	ที่ำาให้้การัพิื่สู่จัน์และย่นยันตัวัตน

ที่างดิ้จิัทัี่ลเช่�อมต่อการัยน่ยันตัวัตนจัากทุี่กภาคส่่วันเข้ามาไว้ัด้้วัยกัน	 แที่นรัะบูบูเดิ้มทีี่�ผู้ให้้บูริัการัและผู้รัับูบูริัการัต้องมาเผชิญห้น้า

และแส่ด้งตนเพ่ื่�อยน่ยนัตัวัตนด้้วัยเอกส่ารัทีี่�มี	เพ่ื่�อส่นับูส่นุนการับูริัการัปรัะชาชนของภาครััฐทีี่�ต้องปรัับูตัวัและวิัธีีการัเพ่ื่�อตอบูส่นอง

งานบูริัการัแนวัให้ม่ทีี่�ไม่ต้องเผชิญห้น้าห้ร่ัอการัเว้ันรัะยะห่้างที่างสั่งคม	(Social	Distancing)	อีกด้้วัย

นายสัันติิ รัังษิิรุัจิิ
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักบริห�รก�รทะเบียน 
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วัันพฤหััสบดีีทีี่� 16 กัันยายน 2564
ณ ห้ัองปฏิิบัติิกัารกัรมกัารปกัครอง ชัั้�น 5
อาคารกัรมกัารปกัครอง กัระที่รวังมหัาดีไที่ย

	 นายธนาคม 	 จง จิ ร ะ 	 อ ธิบ ดีีกรมการปกครอง
นายศัักดิี�ฤทธิ�		สลัักคำา	รองอธิบดีีกรมการปกครองฝ่่ายความมั�นคง	
นายพิิริยะ	ฉัันทดิีลัก	รองอธิบดีีกรมการปกครองฝ่่ายปกครองท้องที�
ร้อยตำำารวจโท	ภพิชนก	ชลัานุเคราะห์์	รองอธิบดีีกรมการปกครอง
ฝ่่ายบริห์ารแลัะพัิฒนาระบบงาน	 แลัะนายสมยศั	 พุิ�มน้อย
รองอธิบดีีกรมการปกครองฝ่่ายการทะเบียนแลัะเทคโนโลัยี
สารสนเทศั	 เข้าร่ัวัมพื่ิธีีมอบูรัางวััลเลิศรััฐ	 ปรัะจัำาปี	 2564	 ผ่านส่่�อ
อิเล็กที่รัอนิกส์่ออนไลน์	 โดียมี	 นายวิษณุุ	 เครืองาม	 รองนายก
รัฐมนตำรี	เป็นปรัะธีานในพิื่ธีีมอบูรัางวััลฯ
	 “รางวัลัเลิัศัรัฐ”	เป็นรัางวััลแห่้งเกียรัติยศทีี่�คณะกรัรัมการั
พัื่ฒนารัะบูบูรัาชการั	 (ก.พื่.รั.)	 มอบูให้้กับูห้น่วัยงานภาครััฐเพ่ื่�อเป็น
การัยกยอ่งเชิด้ชูห้น่วัยงานทีี่�ได้้มุ่งมั�นปฏิิบัูติรัาชการัจันปรัะส่บูควัามส่ำาเร็ัจั
มีควัามเป็นเลิศแห่้งห้น่วัยงานภาครััฐทัี่�งปวัง	 ส่ำาห้รัับูปี	 2564
กรัมการัปกครัอง	 โด้ย	 อธิีบูดี้กรัมการัปกครัอง	 และรัองอธีิบูดี้
กรัมการัปกครัอง	เข้าร่ัวัมรัับูรัางวััลออนไลน์	จัำานวัน	2	รัางวััล	ได้้แก่
	 1.	รางวัลัเลิัศัรัฐ	ส่าขาการับูริัห้ารัจััด้การัภาครััฐ	รัายห้มวัด้	1
ด้้านการันำาองค์การัและควัามรัับูผิด้ชอบูต่อสั่งคม	 จัากผลงาน
10	โครังการัส่ำาคัญของกรัมการัปกครัองสู่่ควัามเป็นเลิศ	(10	Flagships
for	 DOPA	 Excellence	 2020)	 และ	 10	 โครังการัส่ำาคัญของ
กรัมการัปกครัองสู่่การัเป็นกรัมการัปกครัอง..วิัถีีให้ม่	(10	Flagships	
to	DOPA	New	Normal	2021)
	 2.	 รางวัลับริการภาครัฐ	 รัะดั้บูดี้เด่้น	 ปรัะเภที่ยกรัะดั้บู
การัอำานวัยควัามส่ะด้วักในการัให้้บูริัการัจัากผลงานการัแก้ไข
กฎห้มายทีี่�เกี�ยวัข้องเพ่ื่�ออำานวัยควัามส่ะด้วักให้้แก่ปรัะชาชน
การัพัื่ฒนารูัปแบูบูการัแก่ปรัะชาชนผู้ใช้บูริัการั	 และรัะบูบูกลาง

ของห้น่วัยงานทีี่�รัวับูรัวัมงานบูริัการัภาครััฐเพ่ื่�ออำานวัยควัามส่ะด้วัก
แก่ปรัะชาชนในการัติด้ต่อขอรัับูบูริัการัผ่านช่องที่างออนไลน์
(DOPA	Citizen	Service	Portal)
	 ทัี่�งนี�	กรัมการัปกครัอง	ขอขอบูคุณบุูคลากรั	ฝ่่ายปกครัองทุี่กท่ี่าน
ทัี่�งในส่่วันกลางและส่่วันภูมิภาคทีี่�ร่ัวัมแรังร่ัวัมใจัในการัปฏิิบัูติห้น้าทีี่�
ด้้วัยควัามทุ่ี่มเที่	 เสี่ยส่ละ	 ก่อให้้เกิด้ผลงานเป็นทีี่�ปรัะจัักษ์์จันได้้รัับู
รัางวััลอันที่รังเกียรัติในครัั�งนี�	 ทัี่�งนี�	กรัมการัปกครัอง	จัะยังคงมุ่งมั�น
และพื่ฒันาการับูรัหิ้ารัรัาชการัและการัให้้บูริัการัปรัะชาชนอยา่งต่อเน่�อง
มุ่ง สู่่การัเป็นองค์การัทีี่� มีผลการัปฏิิบัูติงานทีี่� มีผลสั่มฤที่ธิี� สู่ง
เพ่ื่�อปรัะโยชน์สุ่ขของปรัะชาชน	 (Better	 Governance,	 Happier
Citizens)	 นำาไปสู่่การัเป็นองค์การัทีี่�น่าเช่�อถ่ีอไว้ัวัางใจัและเป็นทีี่�พ่ื่�ง
ของปรัะชาชนได้้อยา่งแท้ี่จัริัง	(Credible	and	Trusted	Government)
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กัรมกัารปกัครอง คว้ัา 2 รางวััลเลิศรัฐ ประจำำาปี 2564 
กัารันตีิคุณภาพกัารบริหัารจัำดีกัาร และกัารอำานวัยควัามสะดีวักัในกัารให้ับริกัาร 



ภารกิัจำสำานักับริหัารกัารที่ะเบียน

นายสุชาติำ	ธานีรัตำน์	ผู้้้เชี�ยวชาญเฉัพิาะด้ีานการบริห์ารงานทะเบียนแลัะคณุะ

ไ ด้้ตรัวัจัเยี� ยมพื่ร้ัอมรัับูฟัังปัญห้าอุปส่รัรัค	 เ น้นยำ�าการัที่ำางานตาม

“10	 โครังการัส่ำาคัญสู่่การัเป็นกรัมการัปกครัองวัิถีีให้ม่”	 (10	 Flagships	 to	

DOPA	 New	Normal	 2021)	 การัพัื่ฒนามาตรัฐานการัให้้บูริัการัปรัะชาชน

ตามแนวัที่างศูนย์รัาชการัส่ะด้วักและนวััตกรัรัมการัให้้บูริัการัทีี่�ส่อด้คล้องกับู

ชีวิัตวิัถีีให้ม่	New	Normal	พื่ร้ัอมบูริัการัปรัะชาชนให้้เกิด้ผลดี้	มุ่งผลสั่มฤที่ธิี�

ในบูรัิการัปรัะชาชน	 รัวัมไปถ่ีงให้้กำาลังใจัแก่เจ้ัาห้น้าทีี่�ผู้ปฏิิบัูติงาน	 โด้ยมี

นางมนัส่นันท์ี่	ตรีันาถี	หั้วัห้น้าศูนย์บูริัห้ารัการัที่ะเบีูยนภาค	1	ส่าขาจัังห้วััด้

ส่รัะบุูรีั	และบุูคลากรัในสั่งกัด้ให้้การัต้อนรัับู

วัันจัำนที่ร์ทีี่� 13 กัันยายน 2564 เวัลา 11.00 น.
ณ ศูนย์บริหัารกัารที่ะเบียนภาค 1 สาขาจัำงหัวััดีสระบุรี 

นายสันติิ รังษิรุจำิ
ผู้อำานวัยกัารสำานักับริหัารกัารที่ะเบียน
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	 กรมการปกครอง	ได้้ด้ำาเนินงานโครังการัพัื่ฒนารัะบูบูการัพิื่สู่จัน์และย่นยันตัวัตนที่างดิ้จิัทัี่ล	(DOPA-Digital	ID)	เพ่ื่�อส่ร้ัาง

ต้นแบูบูและนวััตกรัรัมให้ม่ในการัพิื่สู่จัน์และย่นยันตัวัตนที่างดิ้จิัทัี่ลของปรัะเที่ศรัองรัับูการัใช้งานบูริัการัภาครััฐเปิด้ให้้ปรัะชาชน

ใช้งานรัะบูบูการัพิื่สู่จัน์และย่นยันตัวัตนที่างด้ิจิัทัี่ล	 (DOPA-Digital	 ID)	 ทุี่กส่ำานักที่ะเบีูยนอำาเภอ	 และส่ำานักที่ะเบีูยนท้ี่องถิี�น

ทัี่�วัปรัะเที่ศ	(ยกเว้ันศูนย์บูริัการัร่ัวัมอำาเภอ..ยิ�ม)	ได้้ตั�งแต่วัันทีี่�	1	ตุลาคม	2563	เป็นต้นมา

  ในระยะแรกกำาห์นดีเป้าห์มายผู้้้ใช้งานจำานวน	100,000	คนทั�วประเทศั	โด้ยนำาร่ัองกับูงานบูริัการั	ดั้งนี�

	 	 1.	 การัตรัวัจัส่อบูข้อมูลของตนเองทีี่�ห้น่วัยงานของรััฐจััด้เก็บูผ่านรัะบูบูบููรัณาการัฐานข้อมูลปรัะชาชน	 และ

การับูริัการัภาครััฐ	(Linkage	Center)	

	 	 2.	รัะบูบูการัจัองคิวัขอรัับูบูริัการังานที่ะเบีูยนล่วังห้น้า	(Queue	Online)

	 ทั�งนี�	ได้ีดีำาเนินการขยายผู้ลัไปยังงานบริการอื�นๆ	ของภาครัฐในระยะตำ�อไป	ได้้แก่

	 	 1.	บูริัการัแจ้ังย้ายปลายที่างอัตโนมัติ

	 	 2.	การัแก้ไขห้ร่ัอเปลี�ยนแปลงส่ถีานะเจ้ัาบู้าน	รัะบูบูพิื่สู่จัน์และย่นยันตัวัตนที่างดิ้จิัทัี่ล	จ่ังเป็นที่างเล่อกทีี่�เห้มาะส่ม

ส่ำาห้รัับูการัรัับูบูริัการัจัากภาครััฐ	ตามแนวัที่างวิัถีีให้ม่..	ส่ะด้วัก	รัวัด้เร็ัวั	และทัี่นส่มัย

กัรมกัารปกัครองขับเคล่�อนโครงกัารพัฒนาระบบ
กัารพิสูจำน์และย่นยันตัิวัตินที่างดิีจิำทัี่ล (DOPA-Digital ID)
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การแก้ไขปััญหาการทุุจริตทุางทุะเบีียน
	 	 	 	 และบัีตรปัระจำาตัวปัระชาชน

โดีย ส่วันป้องกัันและปราบปรามกัารทุี่จำริติกัารที่ะเบียนและบัติรประจำำาตัิวัประชั้าชั้น

 ตามท่ี่� กรัะที่รัวังมห้าด้ไที่ย	 และกรัมการัปกครัอง	

แจ้ังให้้ด้ำาเนินตามมาตรัการัในการัป้องกันและแก้ปัญห้า

การัทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	ซ่ึ่�งส่ำานักงานเขต

ส่ำานักที่ะเบีูยนอำาเภอและส่ำานักที่ะเบีูยนท้ี่องถิี�นทีี่�เกี�ยวัข้อง

กับูการัทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

จัะต้องด้ำาเนินการัตามมาตรัการัทีี่�กรัะที่รัวังมห้าด้ไที่ยกำาห้นด้ไว้ั

3	 ด้้าน	 ค่อ	 ด้้านที่ะเบีูยน	 ด้้านอาญา	 และด้้านวิันัย	 และ

ให้้ควัามส่ำาคัญเกี�ยวักับูการัแก้ไขปัญห้าและเยียวัยา

ที่างที่ะเบูียนให้้แก่ผู้ถูีกกรัะที่บูส่ิที่ธิีซ่ึ่�งจัะต้องด้ำาเนินการั

โด้ยเร่ังด่้วัน	นั�น

 กรมการปกครอง ตรัวัจัพื่บูวั่า	 พื่ฤติการัณ์ในการั

ทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนบูางกรัณี

ยกตัวัอย่างเช่น	กรัณีถูีกบุูคคลอ่�นแอบูอ้างใช้ช่�อ	และรัายการั

ที่างที่ะเบีูยน	(ส่วัมตัวั)	และนำารัายการัที่างที่ะเบีูยนดั้งกล่าวั	

ไปกรัะที่ำาทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนห้ลายท้ี่องทีี่�	ได้้แก่	การัย่�นขอมีบูตัรั

การัแจ้ังย้ายทีี่�อยู	่การัเปลี�ยนช่�อและช่�อส่กุล	การัจัด้ที่ะเบีูยนส่มรัส่

เป็นต้น	 จ่ังที่ำาให้้การัด้ำาเนินการัแก้ไขปัญห้าการัทีุ่จัริัต

ไม่ส่ามารัถีด้ำาเนินการัให้้เป็นไปตามทีี่�กรัะที่รัวังมห้าด้ไที่ย

กำาห้นด้ไว้ั	 บูางกรัณีอาจัมีส่าเห้ตุจัากเจ้ัาห้น้าทีี่�ผู้ปฏิิบัูติ

ของส่ำานักที่ะเบีูยน	โด้ยเฉีพื่าะส่ำานักที่ะเบีูยนอำาเภอซ่ึ่�งมักจัะมี

การัแตง่ตั�งโยกยา้ยปลัด้อำาเภอและส่บัูเปลี�ยนงานอยูบู่อ่ยครัั�ง	

ที่ำาให้้ขาด้ควัามต่อเน่�อง	 ขาด้ควัามรู้ัควัามเข้าใจั	 และทัี่กษ์ะ

ในการัแก้ไขปัญห้าการัทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนรัวัมทัี่�งผู้บูงัคับูบัูญชา

ของส่ำานักที่ะเบีูยนในรัะดั้บูพ่ื่�นทีี่�บูางแห่้ง	ไม่ได้้ให้้ควัามส่ำาคัญ

เกี�ยวักับูการัแก้ไขปัญห้าการัทีุ่จัริัตที่างที่ะเบูียนเที่่าทีี่�ควัรั

ถ่ีงแม้กรัะที่รัวังมห้าด้ไที่ยและกรัมการัปกครัองจัะได้้กำาห้นด้

มาตรัการัและแนวัที่างเกี�ยวักับูการัแก้ไขปัญห้าการัทุี่จัริัต

ที่างที่ะเบีูยนเพิื่�มเติมข่�น	 รัวัมถ่ีงการัพัื่ฒนาและจััด้ที่ำา

โปรัแกรัมคอมพิื่วัเตอร์ั	เพ่ื่�ออำานวัยควัามส่ะด้วักให้้ส่ำานักที่ะเบีูยน

ทีี่�เกี�ยวัข้องรัายงานผลการัด้ำาเนินงานผ่านรัะบูบูฐานข้อมูล

ของส่ำานักที่ะเบีูยนกลางก็ตาม	 แต่ไม่ส่ามารัถีแก้ไขปัญห้า

การัทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนได้้ตาม

รัะยะเวัลาทีี่�กำาห้นด้	เป็นเห้ตุให้้มีการัร้ัองเรีัยนและส่่�อมวัลชน

นำาเส่นอข่าวัอยู่บู่อยครัั�ง
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 กรมการปกครอง	 พื่ิจัารัณาแล้วัเห็้นว่ัา	 เพ่ื่�อให้้

การัด้ำาเนินตามมาตรัการัเกี�ยวักับูการัแก้ไขปัญห้าการัทุี่จัริัต

ที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนเป็นไปตาม

แนวัที่างที่ี�กรัะที่รัวังมห้าด้ไที่ยกำาห้นด้ไว้ัดั้งกล่าวัข้างต้น	

ส่ามารัถีแก้ไขปัญห้าและเยียวัยาปรัะชาชนทีี่�ถูีกกรัะที่บูสิ่ที่ธิี

ด้้านการัที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนได้้อยา่งรัวัด้เร็ัวั

และมีปรัะสิ่ที่ธิีภาพื่รัวัมถ่ีงให้้ผู้บัูงคับูบัูญชาทุี่กรัะดั้บูเอาใจัใส่่

และให้้ควัามส่ำาคัญตลอด้จันการัควับูคมุ	กำากับูดู้แล	ให้้เจ้ัาห้น้าทีี่�

ผู้ปฏิิบัูติงานของส่ำานักงานเขต	 ส่ำานักที่ะเบีูยนอำาเภอ	

และส่ำานักที่ะเบีูยนท้ี่องถิี�นทุี่กแห่้ง	 มีควัามรู้ั	 ควัามเข้าใจั

และทัี่กษ์ะในการัแก้ไขปัญห้าการัทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและ

บัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	 จ่ังได้้	 จััดที่ำาประเด็นตัวอย่่าง

เก่�ย่วกับการแก้ไขปัญหาประชาชนผู้้้ถู้กกระที่บสิิที่ธิิ	 ทัี่�งนี�	

ขอให้้จัังห้วััด้และกรุังเที่พื่มห้านครั	กำาห้นด้ให้้กรัณีการัแก้ไข

ปัญห้าการัทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

เป็นตัวัชี�วััด้ของอำาเภอ	ส่ำานักงานเขต	ส่ำานักที่ะเบีูยนอำาเภอ

และส่ำานักที่ะเบีูยนท้ี่องถิี�น	ทีี่�จัะต้องแก้ไขปัญห้าควัามเด่้อด้ร้ัอน

ของปรัะชาชนต่อไป

ประเด็นตัวอย่่างเก่�ย่วกับการแก้ไขปัญหา

กรณ่ีการแอบอ้างใช้ช่�อและราย่การที่างที่ะเบ่ย่นของบุคคลอ่�น

 ประเด็นท่ี่� 1	เม่�อปี	พื่.ศ.	2538	นาย	ส่	ถูีกนาย	รั

แอบูอ้างส่วัมตัวัที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	 (บัูตรัทีี่�ไม่ได้้

ออกด้้วัยรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ั)	 ทีี่� 	 อ.เม่องกำาแพื่งเพื่ชรั	

จั.กำาแพื่งเพื่ชรั	 เพีื่ยงครัั�งเดี้ยวั	 โด้ยผู้แอบูอ้างไม่ได้้นำาช่�อ

และรัายการัที่างที่ะเบูียนของ	 นาย	 ส่	 ไปกรัะที่ำาทุี่จัริัตทีี่�

ส่ำานักที่ะเบีูยนใด้	(รัายการับุูคคลอยูที่ี่�เดิ้ม)	เม่�อนายอำาเภอ

มีคำาสั่�งยกเลิก	บู.ป.	1	ทีี่�ด้ำาเนินการัโด้ยมิชอบูด้้วัยกฎห้มายแล้วั

จัะต้องรัอให้้ส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยนบัูนท่ี่กยกเลิกรัายการั

ขอมีบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนที่ี�ด้ำาเนินการัโด้ยมิชอบู

ในฐานข้อมูลที่ะเบีูยนบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนก่อนแล้วั

จ่ังจัะส่ามารัถีจััด้ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนให้้แก่	 นาย	 ส่	

ใช่ห้ร่ัอไม่

 แนวที่างการแก้ไขปัญหา เน่�องจัากการัออก

บัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนที่ี�ด้ำาเนนิการัโด้ยมิชอบูด้้วัยกฎห้มาย

ดั้งกล่าวัไม่ได้้ออกด้้วัยรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ั	 ซ่ึ่�งอำาเภอ

ไม่ส่ามารัถีทีี่�จัะบัูนท่ี่กส่าเห้ตุการัยกเลิก	 บู.ป.	 1	 รัายการั

ขอมีบัูตรัปรัะชาชนในฐานข้อมูลที่ะเบีูยนบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนได้้	 จ่ังต้องที่ำาห้นังส่่อแจ้ังไปยังส่่วันบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชน	 ส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยน	 เพ่ื่�อบัูนท่ี่กส่าเห้ตุ

การัยกเลิกในฐานข้อมูลที่ะเบีูยนบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

ให้้ถูีกต้องตามควัามเป็นจัริัง	 ดั้งนั�น	 เม่�อนายอำาเภอมีคำาสั่�ง

ยกเลิกคำาขอมีบัูตรั	 บู.ป.	 1	 พื่ร้ัอมทัี่�งเอกส่ารัที่ี�เกี�ยวัข้อง

(ถ้ีามี)	ทีี่�ด้ำาเนินการัโด้ยมิชอบูด้้วัยกฎห้มายแล้วั	จัะต้องแก้ไข	

(เยียวัยา)	 ปัญห้าที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

ให้้กับู	 นาย	 ส่	 ผู้ถูีกส่วัมตัวัที่ำาบัูตรั	 ซ่ึ่�งเป็นเจ้ัาของรัายการั

บุูคคลที่ี� แ ท้ี่จั ริั ง โด้ย ทัี่น ทีี่ 	 โด้ยไม่ จัำา เ ป็น ต้องรัอใ ห้้

ส่่วันบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	 ส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยน	

บัูนท่ี่กส่าเห้ตุการัยกเลิกในฐานข้อมูลที่ะเบีูยนบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนให้้แล้วัเส่ร็ัจัก่อนแต่อย่างใด้
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 ประเด็นท่ี่� 2	นาย	ก	 มีช่�อและรัายการับุูคคลอยูที่ี่�

ส่นที่.อ.เวีัยงแก่น	 ต่อมาถีูกนาย	 ข	 แอบูอ้างส่วัมตัวัที่ำา

บัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	ทีี่�	อ.เวีัยงแก่น	แล้วัแจ้ังยา้ยทีี่�อยู่ปลายที่าง

ด้้วัยรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ัไปในท้ี่องทีี่�	 ส่นที่.อ.เม่องชัยภูมิ

เม่�อมีการัตรัวัจัส่อบูพื่บูการักรัะที่ำาทุี่จัริัตดั้งกล่าวั	นายที่ะเบูยีน

อ.เม่องชัยภูมิ	 จัะย้ายช่�อและรัายการับูุคคลของนาย	 ก

เข้าที่ะเบีูยนบู้านกลางได้้ห้ร่ัอไม่

 แนวที่างการแก้ไขปัญหา กรัณนีี�มีการัทุี่จัริัตส่วัมตวัั

ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนและแจ้ังย้ายทีี่�อยู่โด้ยมิชอบู

ด้้วัยกฎห้มาย	เม่�อพื่บูว่ัามีการักรัะที่ำาทุี่จัริัต	ส่นที่.	อ.	เม่องชัยภมูิ

จัะต้องยกเลิกการัแจ้ังยา้ยทีี่�อยูป่ลายที่างด้้วัยรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ั

และจัำาห้น่ายรัายการับุูคคลออกจัากที่ะเ บีูยนบู้าน

การัที่ี�นายที่ะเบีูยนด้ำาเนนิการัยา้ยรัายการับูคุคลดั้งกล่าวัเข้าใน

ที่ะเบูียนบู้านกลางเป็นการัปฏิิบัูติทีี่�ไม่ถูีกต้อง	 และให้้	

ส่นที่.อ.เวีัยงแก่น	ที่ำาห้นังส่่อแจ้ังให้้ส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบูยีน	

ปรัับูปรัุงรัายการัค่นให้้กับู	 นาย	 ก	 เจ้ัาของรัายการับูุคคล

ทีี่�แท้ี่จัริังไว้ัตามส่ถีานะเดิ้มเส่ม่อนไม่มีการัทุี่จัริัตแจ้ังยา้ยทีี่�อยู่

มาก่อน	 และเม่�อส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยนปรัับูปรุังรัายการั

บุูคคลดั้งกล่าวัเรีัยบูร้ัอยแล้วั	 จ่ังจัะส่ามารัถีแก้ไข	 (เยียวัยา)	

ปัญห้าที่างที่ะเบูียนและจััด้ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

ให้้กับู	นาย	ก	ได้้

 ประเด็นท่ี่� 3	เม่�อปี	พื่.ศ.	2535	นาย	รั	แอบูอ้างส่วัมตัวั

ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนของ	นาย	ข	อ.วัังม่วัง	จั.ส่รัะบุูรีั	

ปัจัจุับัูนปี	 พื่.ศ.	 2564	 จ่ังตรัวัจัส่อบูพื่บูว่ัามีการัทุี่จัริัต

แต่คำาขอมีบัูตรั	 บู.ป.	 1	 และห้ลักฐานเอกส่ารัทีี่�เกี�ยวัข้อง

เก็บูไว้ัทีี่�อำาเภอสู่ญห้ายห้ร่ัอถูีกที่ำาลาย	 อ.วัังม่วัง	 จ่ังแก้ไข	

(เยียวัยา)	 ปัญห้าที่างที่ะเบีูยนและจััด้ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนให้้กับู	 นาย	 ข	 เจ้ัาของรัายการับูุคคลทีี่�แท้ี่จัริัง

แต่ไม่ได้้แจ้ังควัามด้ำาเนินคดี้อาญากับูผู้กรัะที่ำาควัามผิด้

เน่�องจัากเห็้นว่ัาการัทุี่จัริัตส่วัมตัวัที่ำาบัูตรัเกิด้ข่�นนานแล้วั	

คดี้จ่ังขาด้อายุควัามตามกฎห้มาย	 ดั้งนั�น	 นายอำาเภอจัะสั่�ง

ให้้ยติุการัด้ำาเนินการัคดี้อาญาและด้้านวิันัยได้้ห้ร่ัอไม่	อยา่งไรั

 แนวที่างแก้ไขปัญหา	 กรัณีห้ลักฐานเอกส่ารั	 เช่น	

คำาขอมีบัูตรัฯ	 บู.ป.	 1	 ใบูแจ้ังการัย้ายทีี่�อยู่ทีี่�เก็บูไว้ัทีี่�อำาเภอ

สู่ญห้ายห้ร่ัอถูีกที่ำาลาย	 อำาเภอจัะต้องด้ำาเนินการัแจ้ังควัาม

ไว้ัเป็นห้ลักฐานและตรัวัจัส่อบูฐานข้อมูลทีี่�ส่ำานักบูริัห้ารั

การัที่ะเบีูยนได้้	SCAN	จััด้เก็บูไว้ัในฐานข้อมูลการัที่ะเบีูยนห้ร่ัอ

อาจัขอตรัวัจัส่อบูไปยังส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยนว่ัามีการัจััด้เก็บู

เอกส่ารัไว้ัในรัะบูบูไมโครัฟัิล์มห้ร่ัอไม่	 ส่่วันการัด้ำาเนินคดี้

อาญาให้้แจ้ังควัามด้ำาเนินคดี้อาญากับูผู้กรัะที่ำาควัามผิด้

ทุี่กคนในทุี่กข้อห้าควัามผิด้ทีี่�ปรัากฏิ	 โด้ยไม่ต้องพิื่จัารัณาว่ัา

การักรัะที่ำาควัามผิด้ของผู้กรัะที่ำาควัามผิด้จัะได้้ขาด้อายุ

ควัามไปแลว้ัห้ร่ัอไม	่ส่ำาห้รัับูการัตรัวัจัส่อบูการัปฏิิบัูติงานของ

เจ้ัาห้น้าทีี่�ผู้เกี�ยวัข้องในขณะนั�น	 ด้้านวิันัยจัะต้องตรัวัจัส่อบู

ว่ัาได้้ปฏิิบูัติตามกฎห้มายและรัะเบีูยบูทีี่�กำาห้นด้ห้ร่ัอไม่

ห้ากเห็้นว่ัากรัณีเกิด้ข่�นมานานมากแล้วัและไม่ส่ามารัถีพิื่สู่จัน์

ได้้ว่ัามีมูลกรัะที่ำาผิด้วิันัยห้ร่ัอไม่	 ให้้เส่นอผู้บัูงคับูบัูญชา

ตามลำาดั้บูชั�นพิื่จัารัณาให้้ควัามเห็้น

 ประเด็นท่ี่� 4		ด้.ช.	ล	มีช่�อและรัายการับุูคคลในท้ี่องทีี่�

ส่นที่.อ.ท่ี่าส่องยาง	 จั.ตาก	 และเสี่ยชีวิัตตั�งแต่ยังเป็นเด็้ก

แต่บิูด้ามารัด้าไม่ได้้แจ้ังการัตาย	ต่อมา	นาย	วั	มาขอซ่ึ่�อสู่ติบัูตรั

และส่ำาเนาที่ะเบีูยนบู้านโด้ยจ่ัายเงินค่าตอบูแที่นให้้บิูด้า

มารัด้า	จัำานวัน	20,000	บูาที่	จัากนั�นจ่ังให้้บิูด้าแจ้ังย้ายช่�อ	ด้.ช.	ล

เข้าที่ะเบีูยนบู้านของ	 นาย	 วั	 ซ่ึ่�งเป็นเจ้ัาบู้านในเขตท้ี่องทีี่�

ส่นที่.อ.	แม่ส่อด้	และยนิยอมให้้	นาย	ส่	ซ่ึ่�งเป็นบุูคคลต่างด้้าวั

แอบูอ้างนำารัายการัที่างที่ะเบูียนของ	 ด้.ช.	 ล	 ย่�นคำาขอมี

บัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนในท้ี่องทีี่�	อ.แม่ส่อด้	ต่อมา	อ.แม่ส่อด้	

ตรัวัจัส่อบูพื่บูว่ัามีการัทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชน	จ่ังยกเลิกรัายการัที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนทีี่�ด้ำาเนินการัโด้ยมิชอบูด้้วัยกฎห้มาย	 แจ้ังควัาม

ด้ำาเนินคดี้เป็นคดี้อาญากับูผู้กรัะที่ำาควัามผดิ้	ส่ำาห้รัับูรัายการั

บุูคคลของ	ด้.ช.	ล	ส่ำานักที่ะเบีูยนทีี่�เกี�ยวัข้องจัะต้องด้ำาเนินการั

อย่างไรั
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 แนวที่างการแก้ไขปัญหา	 กรัณีนี�มีการัทุี่จัริัต

โด้ยการัแจ้ังย้ายทีี่�อยู่ 	 ด้.ช.	 ล	 ออกจัากที่ะเบีูยนบู้าน	

ทีี่� 	 ส่นที่.อ.ท่ี่าส่องยาง	 ต่อมาย้ายเข้าที่ะเบีูยนบู้านทีี่�	

ส่นที่.อ.แม่ส่อด้	 และส่วัมตัวัที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

ดั้งนั�น	 ส่ำานักที่ะเบีูยนทัี่�งส่องแห่้งจัะต้องจัำาห้น่ายรัายการั

บุูคคลออกจัากที่ะเบูยีนบู้าน	ยกเลิกเพิื่กถีอนเอกส่ารัห้ลกัฐาน

การัแจ้ังย้ายออก	 การัแจ้ังย้ายเข้าและบูัตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนทีี่�ด้ำาเนินการัโด้ยมิชอบูด้้วัยกฎห้มายและบัูนท่ี่กในฐาน

ข้อมูลการัที่ะเบีูยนรัาษ์ฎรัและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	

แล้วัแต่กรัณี	ห้ลังจัากนั�นให้้ปรัะส่านไปยงัส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยน

เพ่ื่�อปรัับูปรุังรัายการับุูคคลค่นให้้กับู	ด้ช.	ล	ไว้ัตามส่ถีานะเดิ้ม

(เส่ม่อนไม่มีการัทุี่จัริัตการัย้ายทีี่�อยู่มาก่อน)	 และเม่�อ

ส่ำานักที่ะเบีูยนกลางได้้ปรัับูปรุังรัายการับุูคคลดั้งกล่าวั

เรีัยบูร้ัอยแล้วั	ให้้	ส่นที่.อ.ท่ี่าส่องยาง	แจ้ังเจ้ัาบู้านห้ร่ัอผู้ทีี่�รู้ัเห็้น

การัตายของ	 ด้.ช.	 ล	 มาด้ำาเนินการัแจ้ังการัตายให้้ถูีกต้อง

ตามทีี่�รัะเบีูยบูส่ำานักที่ะเบีูยนกลางกำาห้นด้ไว้ั

 ประเด็นท่ี่� 5	 น.ส่.ก้อย	 เป็นคนพิื่การั	 (มีบัูตรั

คนพิื่การั)	มีช่�อและรัายการับุูคคลในเขตท้ี่องทีี่�	ส่นที่.อ.เชียงแส่น

ไม่เคยย่�นคำาขอมีบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนมาก่อน	 ได้้ขาย

รัายการัที่ะเบีูยนของตนเองให้้กับู	 น.ส่.โป้	 ซ่ึ่�งเป็นบุูคคล

ต่างด้้าวั	 จัากนั�น	 น.ส่.โป้	 แอบูอ้างรัายการัที่างที่ะเบูียน

แจ้ังย้ายทีี่�อยูป่ลายที่างและย่�นคำาขอมีบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

ทีี่�	ส่นที่.อ.แม่จััน	โด้ยมี	นาย	เอ	(เจ้ัาบู้าน)	ให้้การัรัับูรัองบุูคคล	

ต่อมาที่างรัาชการัได้้จััด้ส่วััส่ดิ้การัให้้เงินแก่ผู้พิื่การัเด่้อนละ	

500	บูาที่	น.ส่.ก้อย	เจ้ัาของรัายการับุูคคลทีี่�แท้ี่จัริังต้องการั

ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนเพ่ื่�อปรัะกอบูการัย่�นคำาร้ัอง

ขอส่วััส่ดิ้การัและเปิด้บัูญชีธีนาคารั	จ่ังร้ัองเรีัยนต่อนายอำาเภอ

ให้้ย้ายรัายการับุูคคลของตนเองกลับูค่นทีี่�อยู่เดิ้ม	และจััด้ที่ำา

บัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนให้้กับูตนเองได้้ห้ร่ัอไม่อย่างไรั

 แ น ว ที่ า ง ก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห า 	 ก รั ณี นี� เ ม่� อ	

ส่นที่.อ.เชียงแส่น	 ได้้รัับูคำาร้ัองและตรัวัจัส่อบูข้อเท็ี่จัจัริัง

เป็นทีี่�ยุติแล้วัว่ัามีการัแอบูอ้างใช้ช่�อและรัายการับุูคคลของ	

น.ส่.ก้อย	ทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนจัริัง

ให้้ที่ำาห้นังส่่อแจ้ัง	ส่นที่.อ.แม่จััน	ตรัวัจัส่อบูข้อเท็ี่จัจัริัง	และ

จัำาห้น่ายรัายการับุูคคลออกจัากที่ะเบีูยนบู้านยกเลิกเพิื่กถีอน

เอกส่ารัห้ลักฐานการัแจ้ังย้ายทีี่�อยู่และจััด้ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนทีี่�ด้ำาเนินการัโด้ยมิชอบูด้้วัยกฎห้มายพื่ร้ัอมทัี่�ง

บัูนท่ี่กในฐานข้อมูลการัที่ะเบีูยนรัาษ์ฎรัและบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนแล้วัจ่ังที่ำาห้นังส่่อแจ้ังให้้ส่ำานักที่ะเบีูยนกลาง

ปรัับูปรุังรัายการับูคุคลค่นให้้กับู	น.ส่.ก้อย	ไว้ัตามส่ถีานะเด้มิ	

(เส่ม่อนไม่มีการัทุี่จัริัตการัย้ายทีี่�อยู่มาก่อน)	 และเม่�อส่ำานัก

ที่ะเบีูยนกลางได้้ปรัับูปรุังรัายการับุูคคลดั้งกล่าวัเรีัยบูร้ัอยแล้วั

ส่นที่.	อ.เชียงแส่น	ส่ามารัถีที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนให้้กับู	

น.ส่.ก้อย	 (ผู้ร้ัอง)	 จ่ังจัะเป็นการัแก้ไข	 (เยียวัยา)	 ปัญห้าที่าง

ที่ะเบูียนและบูัตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนให้้แก่เจ้ัาของรัายการั

บุูคคลทีี่�แท้ี่จัริังได้้
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 ประเดน็ท่ี่� 6 นาย	ศ	บูวัชเป็นพื่รัะภิกษุ์และส่ามเณรั

ตั�งแต่ยังเป็นเด็้กไม่เคยย่�นคำาขอมีบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

มาก่อนแต่มีช่�อและรัายการัอยู่ในเขตท้ี่องทีี่�	 ส่นที่.อ.แม่อาย

ถูีกนาย	 ง	 แอบูอ้างใช้ช่�อและรัายการับุูคคลส่วัมตัวั

ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนตั�งแต่ปี	 พื่.ศ.	 2542	 -	 2564

ที่ำาห้ลายท้ี่องทีี่�	 ได้้แก่	 อ.แม่อาย	 2	 ครัั�ง	 อ.ฝ่าง	 2	 ครัั�ง

อ.เม่องเชียงให้ม่	 1	 ครัั�ง	 และส่ำานักงานเขตจัอมที่อง

กที่ม.	2	ครัั�ง	เม่�อ	นาย	ศ	ลาสิ่กขา	จ่ังมาย่�นคำาขอมีบัูตรั	บู.ป.1	ทีี่�

อ.แม่อาย	ตามทีี่�ตนเองมีช่�อและรัายการับุูคคลอยูใ่นที่ะเบีูยนบู้าน

ดั้งนั�น	ห้ากมีการัตรัวัจัส่อบูข้อเท็ี่จัจัริังแล้วัเป็นทีี่�ยติุว่ัา	นาย	ศ

เป็นเจ้ัาของรัายการับุูคคลทีี่�แท้ี่จัริัง	และ	อ.แม่อาย	ได้้ยกเลิก

คำาขอมีบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	 บู.ป.	 1	 ทัี่�ง	 2	 รัายการั

ทีี่�ด้ำาเนินการัโด้ยมิชอบูด้้วัยกฎห้มายแล้วั	 จัะต้องรัอผล

ให้้ท้ี่องทีี่�อ่�นๆ	 ยกเลิกคำาขอมีบัูตรัฯ	 บู.ป.	 1	 ทีี่�ด้ำาเนินการั

โด้ยมชิอบูด้้วัยกฎห้มายทัี่�งห้มด้ก่อนแล้วัจ่ังจัะที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนให้้กับูนาย	ศ	ใช่ห้ร่ัอไม่	อย่างไรั

 แนวที่างการแก้ไขปัญหา	กรัณนีี�ถ่ีงแมจ้ัะมกีารักรัะที่ำา

ทุี่จัริัตที่างที่ะเบีูยนห้ลายท้ี่องทีี่�	 แต่เป็นการัทุี่จัริัตส่วัมตัวั

ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนเพีื่ยงอย่างเดี้ยวั	 โด้ยนาย	 ง

ผู้แอบูอา้งไมใ่ด้้นำารัายการับูคุคลของ	นาย	ศ	ไปกรัะที่ำาทุี่จัริัต

ที่างที่ะเบีูยนอ่�นห้ร่ัอแจ้ังย้ายทีี่�อยู่ไปทีี่�อ่�น	(รัายการัที่างที่ะเบูยีน

ไม่มีการัด้ำาเนินการัแก้ไขเปลี�ยนแปลงและเคล่�อนย้ายไปจัากเดิ้ม)

ดั้งนั�นเม่�อ	 ส่นที่.อ.แม่อาย	 ตรัวัจัส่อบูข้อเท็ี่จัจัริังแล้วัเป็นทีี่�

ยุติว่ัาใครัเป็นเจ้ัาของรัายการับุูคคลทีี่�แท้ี่จัริังก็ส่ามารัถีแก้ไข	

(เยียวัยา)	ปัญห้าที่างที่ะเบีูยนให้้กับู	นาย	ศ	เจ้ัาของรัายการั

บุูคคลทีี่�แท้ี่จัริังได้้ทัี่นทีี่แล้วัให้้รัวับูรัวัมข้อเท็ี่จัจัริังแจ้ังให้้

ส่ำานักที่ะเบีูยนท้ี่องทีี่�อ่�นๆ	 ทีี่�เกี�ยวัข้องด้ำาเนินการัในส่่วันทีี่�

เ กี� ย วั ข้ อ ง โด้ย ไ ม่ จัำา เ ป็น ต้อ ง รัอผลการัด้ำา เ นินการั

จัากส่ำานักที่ะเบีูยนท้ี่องทีี่�อ่�นๆ

 ประเด็นท่ี่� 7 ปรัากฏิช่�อ	 นาย	 น	 อายุ	 45	 ปี

ในที่ะเบีูยนบู้านเลขทีี่�	110/120	ม.13	ต.ส่บูป่อง	อ.ปางมะผ้า

จั.แม่ฮ่่องส่อน	 ไม่มีการัเคล่�อนไห้วัที่างที่ะเบีูยน	 เม่�อมีการั

เล่อกตั�งจัะปรัากฏิช่�อของ	 นาย	 น	 ในบัูญชีผู้มีสิ่ที่ธิีเล่อกตั�ง	

อยู่ทุี่กครัั�ง	 จัากนั�นมีผู้แอบูอ้างนำาส่ำาเนาที่ะเบีูยนบู้านของ	

นาย	 น	 ไปย่�นคำาขอมีบัูตรัฯ	 บู.ป.	 1	 กรัณีขอเป็นครัั�งแรักทีี่�

อ.ห้นองบัูวัรัะเห้วั	จั.ชัยภูมิ	ต่อมาส่่วันป้องกันและปรัาบูปรัาม

การัทุี่จัริัตการัที่ะเบีูยนและบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนได้้รัับูแจ้ัง

เบูาะแส่จัากเจ้ัาห้น้าทีี่�ตำารัวัจัวั่า ผู้ทีี่� ถ่ีอบัูตรัปรัะจัำาตัวั

ปรัะชาชนในช่�อ	 นาย	 น	 น่าจัะเป็นบุูคคลสั่ญชาติจีัน

ส่่�อส่ารัภาษ์าไที่ยไม่ค่อยได้้	และจัากผลการัตรัวัจัส่อบูข้อเท็ี่จัจัริัง

เช่�อว่ัาน่าจัะไม่ใช่เจ้ัาของรัายการับุูคคลทีี่�แท้ี่จัริัง	 ดั้งนั�น	

ส่นที่.อ.ปางมะผ้า	จัะต้องด้ำาเนินการัอย่างไรับู้าง

 แนวที่างการแกไ้ขปัญหา กรัณนีี�	ส่นที่.อ.ปางมะผา้

อาจัย้ายช่�อและรัายการับูุคคลเข้าที่ะเบีูยนบู้านกลาง

ซ่ึ่�งจัะต้องตรัวัจัส่อบูให้้ได้้ข้อเท็ี่จัจัริังเสี่ยก่อนและด้ำาเนินการั

ตามทีี่�รัะเบีูยบูกฎห้มายทีี่�กำาห้นด้ไว้ั	ห้ร่ัอห้ากผลการัตรัวัจัส่อบู

ข้อเท็ี่จัจัรังิเช่�อว่ัาการัมีช่�อและรัายการับูคุคลในที่ะเบูยีนบู้าน

ของ	 นาย	 น	 น่าจัะไม่ชอบูด้้วัยกฎห้มาย	 เน่�องจัากไม่มี

การัเคล่�อนไห้วัที่างที่ะเบีูยน	 ไม่มีตัวัตนและไม่มีผู้ใด้รู้ัจััก
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ห้ร่ัอเพิื่กถีอนรัายการัที่างที่ะเบีูยน	 ทัี่�งนี�	 เพ่ื่�อให้้ปรัากฏิเป็น

ห้ลักฐานแล้วัให้้ที่ำาห้นังส่่อแจ้ังให้้ส่ำานักที่ะเบีูยนกลางด้ำาเนินการั

บัูนท่ี่กและจััด้เก็บูไว้ัในฐานข้อมูลการัที่ะเบีูยนต่อไป

โด้ยแนบูบัูนท่ี่กข้อควัามทีี่�นายอำาเภอห้ร่ัอนายที่ะเบีูยน

มีคำาสั่�งให้้จัำาห้น่าย	ยกเลิกห้ร่ัอเพิื่กถีอน	และเอกส่ารัที่ี�ด้ำาเนินการั

ตามคำาสั่�งดั้งกล่าวัไปพื่ร้ัอมด้้วัย

 ประเด็นท่ี่� 9	กรัณีจัำาห้น่ายรัายการั	การัยกเลิกห้ร่ัอ

เพิื่กถีอน	คำาขอมีบัูตรัฯ	บู.ป.1	ใบูแจ้ังการัย้ายทีี่�อยู่ที่ะเบีูยน

คนเกิด้	ที่ะเบีูยนคนตาย	ฯลฯ	เม่�ออำาเภอ	/เขต	/	เที่ศบูาล	/

ส่นที่.อ./ส่นที่.ท้ี่องถิี�น	 มีคำาสั่�งจัำาห้น่ายรัายการัที่างที่ะเบีูยน	

ยกเลิกห้ร่ัอเพื่ิกถีอน	 เน่�องจัากเกิด้การักรัะที่ำาทุี่จัริัตจัะต้อง

บัูนท่ี่กยกเลิก	ในเอกส่ารัเพีื่ยงอย่างเดี้ยวัใช่ห้ร่ัอไม่อย่างไรั

 แนวที่างการแก้ไขปัญหา	 กรัณีนี�จัะต้องบัูนท่ี่ก

การัจัำาห้น่ายรัายการั	 ยกเลิก	 ห้ร่ัอเพิื่กถีอน	 ทัี่�งในห้ลักฐาน

เอกส่ารัและบัูนท่ี่กในฐานข้อมูลการัที่ะเบีูยน	 พื่ร้ัอมทัี่�ง

SCAN	เอกส่ารัจััด้เก็บูในรัะบูบูฐานข้อมูลด้้วัยทุี่กครัั�ง	ส่ำาห้รัับู

คำาขอมีบัูตรัฯ	 บู.ป.1	 ใบูแจ้ังการัย้ายทีี่�อยู่ที่ะเบีูยนคนเกิด้	

ที่ะเบีูยนคนตาย	 ฯลฯ	 ทีี่�ไม่ได้้ออกด้้วัยรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ั

แต่มีการัจััด้เกบ็ูไว้ัในฐานขอ้มูลการัที่ะเบูยีน	ห้ร่ัอรัะบูบูภาพื่ถีา่ย

ไมโครัฟิัล์มให้้แจ้ังส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบีูยนบัูนท่ี่กให้้

เป็นเห้ตุให้้มีการันำารัายการับุูคคลมาแอบูอ้างส่วัมตัวั

ที่ำาบัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	 นายที่ะเบีูยนอาจัพิื่จัารัณา

ด้ำาเนินการัสั่�งรัะงับูการัเคล่�อนไห้วัที่างที่ะเบีูยนและจัำาห้น่าย

รัายการับูุคคลออกจัากที่ะเบูียนบู้าน	 โด้ยอาศัยอำานาจั

ตาม	มาตรัา	10	แห่้ง	พื่.รั.บู.	การัที่ะเบีูยนรัาษ์ฎรั	พื่.ศ.	2534	

แก้ไขเพิื่�มเติม	(ฉีบัูบูทีี่�	2)	พื่.ศ.	2551	ทัี่�งนี�	เพ่ื่�อป้องกันมิให้้

นำารัายการับุูคคลมากรัะที่ำาทุี่จัริัตได้้อีก	

 ประเด็นท่ี่� 8	 กรัณีห้ลักฐานที่างที่ะเบีูยนและ

บัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนทีี่�เกิด้จัากการักรัะที่ำาทุี่จัริัต	 เช่น	

ที่ะเบูียนคนเกิด้	 ที่ะเบูียนคนตาย	 ใบูแจ้ังการัย้ายทีี่�อยู่

คำาขอมีบัูตรั	 บู.ป.	 1	 ทีี่�ไม่ได้้ออกด้้วัยรัะบูบูคอมพิื่วัเตอร์ั

สู่ญห้ายห้ร่ัอถูีกที่ำาลาย	 แต่ส่ำานักบูริัห้ารัการัที่ะเบูียนมีการั	

SCAN	จััด้เก็บูไว้ัในฐานข้อมูลการัที่ะเบีูยนห้ร่ัอรัะบูบูภาพื่ถ่ีาย

ไมโครัฟัิล์ม	 ห้ากจัะจัำาห้น่าย	 ยกเลิกห้ร่ัอเพื่ิกถีอน	 จัะต้อง

ด้ำาเนินการัอย่างไรั

 แนวที่างการแก้ไขปัญหา	กรัณีห้ลักฐานที่างที่ะเบีูยน

ทีี่�ส่ำาคัญสู่ญห้ายห้ร่ัอถูีกที่ำาลาย	 ส่ำานักที่ะเบีูยนอาจัมีการั

แต่งตั�งคณะกรัรัมการัเพ่ื่�อตรัวัจัส่อบูข้อเท็ี่จัจัริังและแจ้ังควัาม

ไว้ัเป็นห้ลักฐาน	 ส่่วันการัจัำาห้น่าย	 ยกเลิก	 ห้ร่ัอเพิื่กถีอนให้้

ตรัวัจัคัด้จัากฐานข้อมูลที่างที่ะเบีูยนและบัูนท่ี่กข้อควัาม

เส่นอนายอำาเภอห้ร่ัอนายที่ะเบูยีน	ให้้มีคำาสั่�ง	จัำาห้น่ายยกเลิก



	 ถาม	 อยากที่รัาบูว่ัาการัปรัะทัี่บูตรัา	 (ปั�ม)	 “ตาย”	 ในที่ะเบีูยนบู้านและเจัาะรูับัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน	 เน่�องจัาก

ผู้เสี่ยชีวิัตนั�น	ที่ะเบีูยนบู้านอยูอ่ำาเภอที่องแส่นขัน	จัังห้วััด้อุตรัดิ้ตถ์ี	แต่เสี่ยชีวิัตทีี่�เขตลาด้กรัะบัูงส่ามารัถีไปแจ้ังงานที่ะเบีูยนเพ่ื่�อปรัะทัี่บูตรัา

(ปั�ม)	“ตาย”	และเจัาะรูับัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนทีี่�เขตลาด้กรัะบัูง	ได้้ห้ร่ัอไม่

 ตอบ	การัย่�นคำาขอจัำาห้น่ายรัายการัคนตายในที่ะเบูียนบู้านและส่ำาเนาที่ะเบูียนบู้านฉีบัูบูเจ้ัาบู้าน	 โด้ยปรัะทัี่บูคำาว่ัา

“ตาย”	 สี่แด้งไว้ัห้น้ารัายการัคนตายนั�นต้องย่�นต่อนายที่ะเบีูยนแห่้งท้ี่องทีี่�ทีี่�ผู้ตายมีช่�ออยู่ในที่ะเบีูยนบู้าน	 โด้ยกรัณีนี�ต้องย่�น

ณ	ส่ำานักที่ะเบีูยนอำาเภอที่องแส่นขัน	จัังห้วััด้อุตรัดิ้ตถ์ี

	 ถาม	 	ดิ้ฉัีนอยากที่รัาบูว่ัา	ดิ้ฉัีนมีห้ลานส่ะใภ้เพิื่�งคลอด้ลูกได้้	2	วััน	จัะที่ำาเร่ั�องแจ้ังเกิด้เด็้ก	แต่เกิด้ปัญห้ามารัด้าของเด็้ก	

ไม่มีเอกส่ารัอะไรัเพ่ื่�อยน่ยนัตัวับุูคคลเลย	ห้ลานส่ะใภ้บูอกดิ้ฉัีนว่ัาพ่ื่อกับูแม่เขาแยกที่างกันตั�งแต่เขายังเด็้ก	และพ่ื่อก็ได้้เสี่ยชีวิัตไปแล้วั

ส่่วันแม่ไม่ที่รัาบูว่ัาอยู่ทีี่�ไห้น	 ส่่วันตัวัเขาอยู่กับูพีื่�ส่าวัมาจันโต	 พีื่�ส่าวัของห้ลานส่ะใภ้มีที่ะเบูียนบู้าน	 บัูตรัปรัะจัำาตัวัปรัะชาชน

ใบูสู่ติบัูตรั	 ส่่วันห้ลานส่ะใภ้ไม่มีเอกส่ารัอะไรัเลยกรัณีดั้งกล่าวันี�	 ดิ้ฉัีนจัะต้องที่ำาอย่างไรัเพ่ื่�อให้้ห้ลานส่ะใภ้มีช่�อในที่ะเบีูยนบู้านและ

เอกส่ารัทุี่กอย่างเห้ม่อนพีื่�ส่าวัเขา

	 ตอบ กรัณีดั้งกล่าวัห้ลานส่ะใภ้ส่ามารัถีย่�นคำาร้ัองขอเพิื่�มช่�อและรัายการับุูคคลเข้าในที่ะเบีูยนบู้าน	(ที่.รั.14)	ณ	ส่ำานักที่ะเบีูยน

แห่้งท้ี่องทีี่�ทีี่�ผู้ขอเพิื่�มช่�อมีภูมิลำาเนาในปัจัจุับัูน	ทัี่�งนี�	ห้ากนายที่ะเบีูยนพิื่จัารัณาพื่ยานห้ลักฐาน	และพื่ยานบุูคคลแล้วัมีควัามจัำาเป็น

ต้องใช้ผลการัตรัวัจัส่ารัพัื่นธุีกรัรัมกับูพีื่�ส่าวัเป็นห้ลักฐานส่ำาคัญปรัะกอบูการัพิื่จัารัณา	ส่ามารัถีเข้าร่ัวัมโครังการัตรัวัจัส่ารัพัื่นธุีกรัรัม

เพ่ื่�อการัแก้ไขปัญห้าส่ถีานะและสิ่ที่ธิีของคนไที่ยทีี่�ตกห้ล่นที่างที่ะเบีูยนรัาษ์ฎรัของกรัมการัปกครัองได้้

	 ถาม	 ดิ้ฉัีนอยากส่อบูถีามว่ัาที่ะเบีูยนบู้านของพ่ื่อตรังห้น้าทีี่�มีช่�อของดิ้ฉัีนเป็นผู้อาศัย	 เลขปรัะจัำาตัวัทัี่�งของพ่ื่อและแม่

ดิ้ฉัีนไม่ถูีกต้อง	 และเม่�อไม่นานมานี�ดิ้ฉัีนได้้ไปแจ้ังย้ายปลายที่างเพ่ื่�อย้ายเข้ามาเป็นเจ้ัาบู้านคอนโด้มิเนียมปรัากฏิว่ัาข้อมูลของพ่ื่อ

และแม่ดิ้ฉัีนก็เห้ม่อนข้อมูลในที่ะเบีูยนบู้านของพ่ื่อเลย	 ดิ้ฉัีนเพิื่�งมาสั่งเกตเห็้นเม่�อไม่นานมานี�	 ดิ้ฉัีนจัะต้องที่ำาอย่างไรัเพ่ื่�อให้้ข้อมูล

ของพ่ื่อและแม่ดิ้ฉัีนถูีกต้องและต้องใช้เอกส่ารัอะไรัย่�นแก้ไขให้้ถูีกต้อง

	 ตอบ	กรัณีดั้งกล่าวัผู้รั้องส่ามารัถีย่�นคำาร้ัองขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงรัายการัเลขปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนของบูิด้าและมารัด้า

ในที่ะเบูียนบู้านได้้	 โด้ยนำาสู่ติบัูตรัของตนเองห้ร่ัอเอกส่ารัรัาชการัซ่ึ่�งรัะบูุเลขปรัะจัำาตัวัปรัะชาชนของบูิด้าและมารัด้าที่ี�ถูีกต้องมา

แส่ด้งต่อนายที่ะเบีูยนแห่้งท้ี่องทีี่�ทีี่�ผู้ร้ัองมีช่�ออยู่ในที่ะเบีูยนบู้าน

 ถาม	 ใบู	ที่.รั.9	ออกโด้ยนายที่ะเบีูยนผู้รัับูแจ้ัง	(ผู้ให้ญ่บู้าน)	ออกให้้ผ่านมาเป็นรัะยะเวัลา	6	เด่้อน	แล้วัจัะใช้ใบูเดิ้มนี�

ห้ร่ัอต้องออกใบูให้ม่	และใบู	ที่.รั.9	ทีี่�ออกแล้วัมีอายุช่วังเวัลาควับูคุมห้ร่ัอไม่

	 ตอบ	กรัณีดั้งกล่าวัใบู	 ที่.รั.9	 ทีี่�ออกโด้ยนายที่ะเบีูยนผู้รัับูแจ้ังยังส่ามารัถีนำาไปใช้ได้้ปกติไม่จัำาเป็นต้องออกใบูให้ม่	

เน่�องจัากใบู	ที่.รั.9	ไม่มีวัันห้มด้อายุ

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง
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ปััญหาทะเบ ียนและบัตรปััญหาทะเบ ียนและบัตร   ฯฯ
สำ�ม�รถอำ่�นข�อำม้ลเพิ่มเติมได�ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548



	 ถาม	 การัขอคัด้ช่�อผู้ตายออกจัากที่ะเบูียนบู้านต้องใช้ใบูมรัณบูัตรัห้ร่ัอไม่	 เพื่รัาะใบูมรัณบูัตรัอยู่ทีี่�ญาติต่างจัังห้วััด้

ถ้ีาใช้ได้้ส่ามารัถีถ่ีายส่่งที่างม่อถ่ีอได้้ห้ร่ัอไม่	และเจ้ัาบู้านต้องไปด้ำาเนินการัเองห้ร่ัอไม่

 ตอบ	การัย่�นคำาขอจัำาห้น่ายรัายการัคนตายในที่ะเบูียนบู้านและส่ำาเนาที่ะเบูียนบู้านฉีบัูบูเจ้ัาบู้านจัะต้องนำามรัณบูัตรั	

ของผู้ตายมาแส่ด้งต่อนายที่ะเบีูยน	โด้ยเจ้ัาบู้านห้ร่ัอผู้ทีี่�ได้้รัับูมอบูห้มายเป็นผู้มาด้ำาเนินการัแจ้ังดั้งกล่าวั

	 ถาม	 	ลุงอายุ	50	ปี	ของผมเสี่ยชีวิัตทีี่�บู้าน	ผู้ให้ญ่บู้านได้้ออกใบูรัับูแจ้ังการัตายแล้วั	และได้้นำาใบูรัับูแจ้ังการัตายไปให้้

ห้มออนามยัในพ่ื่�นทีี่�เป็นผู้วิันิจัฉัียส่าเห้ตกุารัตายให้้ตามแบูบูด้้านห้ลงัใบูรัับูแจ้ังการัตาย	แต่ห้มออนามยัแจ้ังว่ัาไม่มีอำานาจัการัวันิิจัฉัีย

การัตายให้้	 ทัี่�งทีี่�ในใบูรัับูแจ้ังการัตายรัะบุูไว้ัชัด้เจัน	ตอนนี�ต้องการัใช้ใบูมรัณบัูตรั	 เน่�องจัากต้องใช้ปรัะกอบูการัรัับูเงินปรัะกันชีวิัต	

อยากที่รัาบูว่ัาผมจัะต้องที่ำาอย่างไรัจ่ังจัะได้้ใบูมรัณบัูตรั

	 ตอบ	กรัณีคนตายโด้ยผิด้ธีรัรัมชาติ	 เม่�อผู้ให้ญ่บู้านได้้ออกใบูรัับูแจ้ังการัตายเป็นห้ลักฐานให้้แล้วัผู้ร้ัองส่ามารัถีแจ้ังต่อ

นายที่ะเบูยีน	จัากนั�นนายที่ะเบีูยนจัะออกใบูรัับูแจ้ังการัตายให้้แกผู้่ร้ัองไว้ัเป็นห้ลักฐานและแจ้ังไปยงัพื่นักงานฝ่่ายปกครัองห้ร่ัอตำารัวัจั

โด้ยนายที่ะเบีูยนรัอการัออกมรัณบัูตรัไว้ัก่อนจันกว่ัาจัะได้้รัับูควัามเห็้นชอบูจัากเจ้ัาพื่นักงานดั้งกล่าวั

	 ถาม	 ผมได้้รัับูมอบูอำานาจัจัากเจ้ัาของบู้านให้้ไปด้ำาเนินการัเปลี�ยนลักษ์ณะบู้าน	 ซ่ึ่�งได้้ลงไว้ัว่ัาเป็น	 “ต่กแถีวั”

ให้้เปลี�ยนเป็น“บู้าน”	 ทีี่�อำาเภอแปลงยาวั	 จัังห้วััด้ฉีะเชิงเที่รัา	 ที่างเจ้ัาห้น้าทีี่�แจ้ังว่ัาต้องให้้เจ้ัาของบู้านเป็นผู้ด้ำาเนินการัเอง

จ่ังจัะเปลี�ยนได้้	ผมอยากที่รัาบูว่ัากรัณีดั้งกล่าวันี�	เจ้ัาบู้านได้้ที่ำาห้นังส่่อมอบูอำานาจัให้้ผมไปด้ำาเนินการัแที่นแล้วั	เพื่รัาะเห้ตุใด้เจ้ัาห้น้าทีี่�

จ่ังยังคงต้องให้้เจ้ัาของบู้านไปด้ำาเนินการัเอง

	 ตอบ การัมอบูห้มาย	ห้ากเจ้ัาบู้านไม่ส่ามารัถีปฏิิบัูติกิจัการัได้้	ส่ามารัถีที่ำาห้นังส่่อมอบูห้มายให้้บุูคคลอ่�นไปด้ำาเนินการัแที่น

ดั้งนั�น	กรัณดัี้งกล่าวัเม่�อเจ้ัาบู้านได้้ที่ำาห้นงัส่่อมอบูห้มายให้้ผู้ร้ัองไปด้ำาเนนิการัในเร่ั�องการัเปลี�ยนลักษ์ณะบู้านแล้วัผู้ร้ัองยอ่มส่ามารัถี

ทีี่�จัะด้ำาเนินการัแที่นได้้

	 ถาม ดิ้ฉัีนอยูต่่างปรัะเที่ศต้องการัขอคัด้สู่ติบัูตรัแต่ช่�อดิ้ฉัีนถูีกยา้ยเข้าที่ะเบีูยนกลาง	ดิ้ฉัีนส่ามารัถีมอบูอำานาจัให้้น้องส่าวั

ไปด้ำาเนินการัแที่นดิ้ฉัีนได้้ห้ร่ัอไม่	และต้องใช้เอกส่ารัอะไรับู้าง

 ตอบ	กรัณีดั้งกล่าวัส่ามารัถีที่ำาห้นังส่่อมอบูอำานาจัผ่านกรัะที่รัวังการัต่างปรัะเที่ศ	 เพ่ื่�อให้้น้องส่าวัมาด้ำาเนินการัขอคัด้

ส่ำาเนาสู่ติบัูตรัได้้

	 ถาม	 ผมมีภรัรัยาเป็นคนสั่ญชาติลาวั	ผมและภรัรัยาไม่ได้้จัด้ที่ะเบีูยนส่มรัส่กัน	ปัจัจุับัูนภรัรัยาตั�งครัรัภ์ใกล้จัะคลอด้บุูตรัแล้วั

อยากที่รัาบูวั่าห้ากภรัรัยาผมคลอด้บูุตรัแล้วับุูตรัจัะได้้สั่ญชาติไที่ยตามบูิด้าห้ร่ัอไม่	 และห้ากผมจัะตั�งช่�อรัอง	 (ช่�อกลาง)	 ในใบูเกิด้	

(สู่ติบัูตรั)	จัะได้้ห้ร่ัอไม่

 ตอบ	กรัณีตามข้อเท็ี่จัจัริัง	 บิูด้าเป็นบุูคคลสั่ญชาติไที่ย	 มารัด้าเป็นบุูคคลสั่ญชาติลาวั	 ไม่ได้้จัด้ที่ะเบีูยนส่มรัส่กัน

ห้ากบูุตรัเกิด้ในรัาชอาณาจัักรัไที่ยจัะได้้สั่ญชาติไที่ยตามมาตรัา	 7	 (2)	 แห่้งพื่รัะรัาชบูัญญัติสั่ญชาติ	 พื่.ศ.	 2508	 แก้ไขเพิื่�มเติม

โด้ยพื่รัะรัาชบัูญญัติสั่ญชาติ	(ฉีบัูบูทีี่�	2)	พื่.ศ.	2535	ส่่วันการัตั�งช่�อรัองในสู่ติบัูตรัส่ามารัถีที่ำาได้้

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง
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ที�ปรึกษากิตำตำิมศัักดีิ�	ธีนาคม	จังจัิรัะ,	ศักด้ิ�ฤที่ธีิ�	ส่ลักคำา,	พื่ิรัิยะ	ฉีันที่ด้ิลก,	รั.ต.ที่.	ภพื่ชนก	ชลานุเครัาะห้์,	ส่มยศ	พืุ่่มน้อย	บรรณุาธิการอำานวยการ	ส่ันติ	รัังษ์ิรัุจัิ

ท์ี�ปรึกษา	ส่ัญชัย	เตชนิมิตวััช,	สุ่ชาติ	ธีานีรััตน์,	ณัฐธียาน์	ตรัีรััตนานุส่รัณ์,	ลักษ์ณา	อภิรัติปัญญา,	ปรัีชา	อนันต์วัรันาถี,	พื่ิธีาส่รัวัง	จัันที่รั์ฉีายฉีัตรั,	อภิญญา	อุ่นเรั่อน,	ธีีรัภัที่รั	มีอารัีย์,	จัิรัวััฒน์	ดุ้ษ์ฎีธีารัางกูรั,	เอกอนันต์	ศรัีอินที่รั์,	สุ่รัิยศักด้ิ�	เห้ม่อนอ่วัม

บรรณุาธิการประจำาฉับับ	ชาครัิต	ตันพื่ิรัุฬห้์	กองบรรณุาธิการ	ณรังค์ฤที่ธีิ�	มาที่อง,	ณัฐพื่รั	พื่รัห้มมาส่กุล,	กรัองแก้วั	แส่งภูรัิภัที่รั์	ฝ่่ายจัดีทำา	ศุภเชษ์ฐ	แส่นยางนอก,	ส่ิตานัน	บูุณโยด้ม	ฝ่่ายทะเบียนแลัะจัดีส�ง	สุ่รัพื่ล	ศุยะสุ่นานนที่์,	พื่รัที่ิพื่ย์	ส่งศรัีอินที่รั์,	มีชัย	จัุลภักดิ้�

พิิมพิ์ที�	:	โรังพื่ิมพื่์อาส่ารัักษ์าด้ินแด้น	กรัมการัปกครัอง

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 หวงเดือนสิงหาคม 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

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 1010 - -

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 6,9816,981 - -

รวมทั้งสิ้น 6,9916,991 - -

1
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