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นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

13 ตุลาคม 2564 วันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

2 ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

	 กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้ดำเนิินิงานิขัับเคล่ื่�อนิโครงการสำคัญขัอง	 ปค.	 ในิปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564

ภายใต้้ชื่่�อ	“10	โครงการสำคัญ	ส่�การเป็นิกรมการปกครองวิถีีใหม�”	(10	Flagships	to	DOPA	New	Normal)	แบ�งเป็นิ	3	ส�วนิ	

ค่อ	การส�งเสริมสถีาบันิหลื่ักขัองชื่าต้ิ	การยกระดับงานิบริการ	แลื่ะการสร้างความเขั้มแขั็งระดับหม่�บ้านิ	ต้ำบลื่	แลื่ะอำเภอ	โดยการ

ยกระดับงานิบริการในิการพัฒนิามาต้รฐานิการให้บริการประชื่าชื่นิต้ามแนิวทางศ่นิย์ราชื่การสะดวก	 GECC	 กรมการปกครอง

มีสำนิักทะเบียนิอำเภอที�ได้รับการรับรองมาต้รฐานิการให้บริการ	จำนิวนิ	14	แห�ง

	 ในิปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	กรมการปกครอง	ได้กำหนิดแนิวทางขัับเคลื่่�อนิโครงการสำคัญขัอง	ปค.	(10	Flagships	to

DOPA	All	Smart	2022)	ที�ม่�งเนิน้ิการพฒันิาองคก์รส่�ความยั�งยน่ิบนิฐานิการทำงานิแบบ	Digital	ในิภาพรวมขัององคก์ร	ประกอบดว้ย

งานิ	(E-DOPA	Smart	Management)	งบ	(E-DOPA	Smart	Budgeting)	ระบบ	(E-DOPA	Smart	Office)	คนิ	(E-DOPA	Smart	Human)

โดยสำนิกับรหิารการทะเบยีนิจะไดส้นัิบสนิน่ิการขับัเคลื่่�อนิการพฒันิามาต้รฐานิการใหบ้รกิารประชื่าชื่นิขัองสำนิกัทะเบยีนิใหเ้ปน็ิไป

ต้ามแนิวทางศ่นิย์ราชื่การสะดวก	การพัฒนิาแลื่ะต้�อยอดการเชื่่�อมโยงฐานิขั้อม่ลื่ภาครัฐ	(Linkage	Center)	ต้�อยอดการให้บริการ

เอกสารราชื่การ	 2	ภาษา	 ระบบการจองคิวออนิไลื่นิ์	 แลื่ะการให้บริการผ่�านิระบบออนิไลื่นิ์	 โดยเฉพาะอย�างยิ�งการให้บริการผ่�านิ

การพิส่จนิ์แลื่ะย่นิยันิต้ัวต้นิทางดิจิทัลื่	Digital	 Id	(D.DOPA)	ที�ประชื่าชื่นิไปลื่งทะเบียนิเพ่�อย่นิยันิต้ัวต้นิได้ที�สำนิักทะเบียนิอำเภอ

ทั�วประเทศเพียงครั�งเดียว	 สามารถีขัอรับบริการงานิด้านิทะเบียนิผ่�านิโทรศัพท์ม่อถี่อเพ่�ออำนิวยความสะดวกให้กับประชื่าชื่นิ

แลื่ะจะขัยายผ่ลื่การให้บริการผ่�านิระบบการพิส่จนิ์แลื่ะย่นิยันิต้ัวต้นิทางดิจิทัลื่กับหนิ�วยงานิขัองทางราชื่การ	จำนิวนิ	17	หนิ�วยงานิ	

เชื่�นิ	สำนิักงานิหลื่ักประกันิส่ขัภาพแห�งชื่าต้ิ	สำนิักงานิปลื่ัดกระทรวงย่ต้ิธรรม	กรมกิจการเด็กแลื่ะเยาวชื่นิ	สำนิักงานิปลื่ัดกระทรวง

สาธารณส่ขั	 กรมทรัพย์สินิทางปัญญา	 กรมส�งเสริมการปกครองท้องถีิ�นิ	 เป็นิต้้นิ	 จึงขัอเชื่ิญชื่วนิแลื่ะประชื่าสัมพันิธ์ให้ท่กท�านิ

ได้ลื่งทะเบียนิใชื่้งานิ	Application	D.DOPA	ท่กท�านิครับ

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

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

บก.แถลง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

3ฉบับเดือน ตุลาคม 2564
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	 เปน็ิประธานิในิพิธวีางพวงมาลื่าเพ่�อนิอ้มรำลึื่กในิพระมหากรณ่าธิคณ่	เนิ่�องในิวันิคล้ื่ายวันิสวรรคต้	พระบาทสมเด็จ

พระบรมชื่นิกาธเิบศร	มหาภม่พิลื่อดล่ื่ยเดชื่มหาราชื่	บรมนิาถีบพติ้ร	ในิวนัิพ่ธที�	13	ต่้ลื่าคม	2564	โดยม	ีรองอธบิดีกรมการปกครอง

พร้อมคณะผ่่้บริหารกรมการปกครอง	เขั้าร�วมพิธี	ณ	บริเวณชื่ั�นิ	2	อาคารกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ในิการนิี�	

อธบิดีกรมการปกครองได้วางพวงมาลื่าแลื่ะกลื่�าวน้ิอมรำลึื่กในิพระมหากร่ณาธิคณ่	โดยได้ดำเนินิิการต้ามมาต้รการป้องกันิ

การแพร�ระบาดขัองโรคต้ิดเชื่่�อไวรัสโคโรนิา	2019	(COVID-19)

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีีกรมการปกครอง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

4 ฉบับเดือน ตุลาคม 2564
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ส่่วนแผนงานยุทธศาส่ตร์ กองวิชาการและแผนงาน



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

5ฉบับเดือน ตุลาคม 2564
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ส่ำานักทะเบียนอำาเภอที�ไดี้รับการรับรองมาตรฐานการให้้บริการของ 
ศูนย์ราชการส่ะดีวก (GECC) ประจำาปี พ.ศ. 2564 

ส่ำานักทะเบียนอำาเภอบ้านนา จังห้วัดีนครนายก



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

6 ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
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ส่ำานักทะเบียนอำาเภอที�ไดี้รับการรับรองมาตรฐานการให้้บริการของ 
ศูนย์ราชการส่ะดีวก (GECC) ประจำาปี พ.ศ. 2564 

ส่ำานักทะเบียนอำาเภอพระพุทธบาท จังห้วัดีส่ระบุรี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

7ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

ส่ำานักทะเบียนอำาเภอที�ไดี้รับการรับรองมาตรฐานการให้้บริการของ 
ศูนย์ราชการส่ะดีวก (GECC) ประจำาปี พ.ศ. 2564 

ส่ำานักทะเบียนอำาเภอโป่งนำ�าร้อน จังห้วัดีจันทบุรี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

8 ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

สำำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอำง
ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

การออกห้นังส่ือรับรองการใช้อำานาจปกครองบุตร
และห้นังส่ือยินยอม เพื�อใช้ประกอบเป็นห้ลักฐาน
ในการเดีินทางไปต่างประเทศของบุตร
โดีย ส่่วนการทะเบียนทั�วไป

	 ด้้วย	 กรมการกงส่ลื่	 แจ้งว�าได้รับคำร้องจากประชื่าชื่นิ

ขัอให้รับรองนิิติ้กรณ์เอกสารประเภทหนัิงส่อรับรองการใชื่้อำนิาจ

ปกครองบ่ต้ร	 กรณีมารดาให้ความยินิยอม	 ให้บิดาที�มิชื่อบด้วย

กฎหมายหรอ่บค่คลื่อ่�นิเปน็ิผ่่ม้อีำนิาจปกครองบต่้ร	แลื่ะกรณยีนิิยอม

ใหบ้ต่้รเดินิทางไปต้�างประเทศกับบิดาที�มิชื่อบด้วยกฎหมายหรอ่บค่คลื่อ่�นิ

เพ่�อใชื่้ประกอบเป็นิหลื่ักฐานิในิการเดินิทางไปต้�างประเทศขัองบ่ต้ร	

ซึ่ึ�งออกโดยสำนิักงานิเขัต้แลื่ะอำเภอต้�างๆ	 เป็นิจำนิวนิมากผ่ิดปกต้ิ	

อาจเป็นิชื่�องทางที�เอ่�อต้�อเคร่อขั�ายที�รับจ้างการอ่้มบ่ญ	 โดยนิ�าจะมี

หญิงไทยร�วมกระทำผิ่ดด้วยการรับจ้างต้ั�งครรภ์ได้	 ทั�งที�ย่�นิด้วยบิดา

คนิต้�างดา้วแลื่ะผ่่แ้ทนิบรษิทันิายหนิา้	กรมการกงสล่ื่	จงึไดจ้ดัประชื่ม่หารอ่

เพ่�อป้องกันิแลื่ะปราบปรามขับวนิการอ่ม้บญ่ข้ัามชื่าติ้โดยผิ่ดกฎหมาย

กับหนิ�วยงานิที�เกี�ยวขั้องแล้ื่ว	 ที�ประชื่่มมีมต้ิขัอให้กรมการปกครอง

แจ้งกำชื่ับแนิวทางปฏิิบัต้ิ	 เพ่�อป้องกันิกรณีดังกลื่�าวแก�สำนิักงานิเขัต้

แลื่ะอำเภอ

	 กรมการปกครอง	 พิจารณาแล้ื่วเห็นิว�าเพ่�อดำเนิินิการ

ต้ามมติ้การประชื่่มหาร่อเพ่�อป้องกันิแลื่ะปราบปรามขับวนิการ

อ่้มบ่ญขั้ามชื่าต้ิโดยผ่ิดกฎหมาย	 ต้ลื่อดจนิเป็นิการแก้ไขัปัญหาแลื่ะ

ป้องกันิปราบปรามชื่�องทางที�เอ่�อต้�อเคร่อขั�ายการรับจ้างอ่้มบ่ญ

เชื่งิการคา้ที�ผ่ดิกฎหมายการคา้มนิษ่ย	์แลื่ะเป็นิการค่ม้ครองประโยชื่นิ์

ส่งส่ดขัองเด็ก	 มิให้มีการใชื่้สิทธิที�ขััดต้�อสิทธิมน่ิษยชื่นิขัั�นิพ่�นิฐานิ

ในิกรณีปัญหาการออกหนัิงส่อรับรองการใชื่้อำนิาจปกครองบ่ต้ร

(ผ้่่เยาว์)	 ขัองมารดาที�ได้มอบหมายให้บิดาที�มิชื่อบด้วยกฎหมาย

เป็นิผ้่่มีอำนิาจปกครองบ่ต้รแทนิต้นิ	 แลื่ะกรณีปัญหามารดาซึ่ึ�งเป็นิ

ผ้่่ใชื่้อำนิาจปกครองบ่ต้รเพียงฝ่่ายเดียวสามารถีเดินิทางไปให้

ความยินิยอมบ่ต้รเดินิทางไปต้�างประเทศกับบิดาคนิต้�างด้าว

ที�มิชื่อบด้วยกฎหมายหร่อคนิต้�างด้าวอ่�นิด้วยต้นิเองที�กรมการกงส่ลื่	

กระทรวงการต้�างประเทศได้	เห็นิควรดำเนิินิการ	ดังนิี�



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

9ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

สำำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอำง
ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
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	 1.	กรณีบีิดิ้ามารด้าได้จ้ด้ทะเบีิยนสมรส	บต่้รจะอย่�ภายใต้้

อำนิาจปกครองขัองบิดาแลื่ะมารดา	 (มาต้รา	 1566	 วรรคแรก

แห�งประมวลื่กฎหมายแพ�งแลื่ะพาณิชื่ย)์	การให้ความยินิยอมจึงต้อ้งให้

ความยินิยอมทั�งบดิามารดา	สำหรบักรณบีดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนิสมรส

อำนิาจปกครองบ่ต้รจะอย่�ที�มารดาเพียงฝ่่ายเดียว	 (มาต้รา	 1546

แห�งประมวลื่กฎหมายแพ�งแลื่ะพาณชิื่ย)์	ทั�งนีิ�	อำนิาจปกครองบต่้รดงักลื่�าว

บดิามารดาหรอ่ฝ่า่ยใดฝ่่ายหนึิ�งจะต้กลื่งกันิเพ่�อสลื่ะ	โอนิหร่อมอบอำนิาจ

ปกครองบต่้รขัองต้นินิั�นิ	ใหแ้ก�บดิาที�มชิื่อบด้วยกฎหมายหรอ่บค่คลื่อ่�นิ

ไม�ได้	 เนิ่�องจากอำนิาจปกครองบ่ต้รเป็นิเร่�องเฉพาะตั้วไม�มีกฎหมาย

หร่อบทบัญญัต้ิใดให้บิดามารดาหร่อบิดาหร่อมารดาฝ่่ายใดฝ่่ายหนิึ�ง

สามารถีสลื่ะ	 โอนิหร่อมอบอำนิาจให้บ่คคลื่อ่�นิได้	 (แนิวคำพิพากษา	

ศาลื่ฎีกาที�	 3484/2542)	 หากบิดาที�มิชื่อบด้วยกฎหมายขัองบ่ต้ร

มีความประสงค์จะขัอเป็นิผ่่้ใชื่้อำนิาจปกครองบ่ต้รด้วย	 สามารถี

ดำเนิินิการได้	3	กรณีเท�านิั�นิ	ค่อ

	 1)	บิิด้ามารด้าได้้สมรสกันในภายหลัังหรือ	

	 2)	บิิด้าได้้จด้ทะเบิียนว่าเป็นบิุตรหรือ	

	 3)	ศาลัพิิพิากษาว่าเป็นบิุตร	(มาตรา	1547	แห่ง

ประมวลักฎหมายแพิ่งแลัะพิาณีิชย์)

	 ดงันิั�นิ	กรณมีารดาซึึ่�งเปน็ิผ่่ม้อีำนิาจปกครองบต่้รเพียงฝ่า่ยเดียว

ได้ย่�นิคำร้องขัอให้อำเภอ	 สำนัิกงานิเขัต้ออกหนิังส่อรับรองการใชื่้

อำนิาจปกครองบ่ต้รโดยยินิยอม	สลื่ะโอนิพร้อมมอบอำนิาจปกครอง

บ่ต้รให้แก�บิดาที�มิชื่อบด้วยกฎหมายหร่อบ่คคลื่อ่�นิเป็นิผ่่้มีอำนิาจ

ปกครองบ่ต้รแทนิคนินัิ�นิ	 ไม�สามารถีดำเนิินิการได้	 เน่ิ�องจากขััดต้�อ

บทบัญญัต้ิแห�งประมวลื่กฎหมายแพ�งแลื่ะพาณิชื่ย์

	 2.	 กรณีีผู้้้ใช้อำนาจปกครองบิุตรได้้ยื�นคำร้องขอให้

อำเภอ/สำนักงานเขต	 ทำหนิังส่อให้ความยินิยอมแก�บ่ต้รเดินิทาง

ไปต้�างประเทศกับบิดาที�มิชื่อบด้วยกฎหมายหร่อบ่คคลื่อ่�นินิั�นิ

การออกหนัิงส่อให้ความยินิยอมกรณีดังกลื่�าว	 ยังไม�มีกฎหมายใด

ที�บัญญัต้ิห้ามมิให้ผ่่้ใชื่้อำนิาจปกครองบ่ต้รหร่อผ่่้แทนิโดยชื่อบธรรม

อ้างอิงจากหนังสือกรมการปกครอง	ที�	มท	0309.3/ว	20778	ลังวันที�	27	สิงหาคม	2564

ยินิยอมให้บ่ต้รเดินิทางไปต้�างประเทศกับบิดาที�มิชื่อบด้วยกฎหมาย

หร่อบ่คคลื่อ่�นิได้	 ดังนิั�นิ	 เจ้าหน้ิาที� ผ้่่รับผ่ิดชื่อบจึงต้้องใชื่้ความ

ระมัดระวังในิการดำเนิินิการ	 เพ่�อป้องกันิแลื่ะปราบปรามการท่จริต้

กรณกีารอ่ม้บญ่ที�ผ่ดิกฎหมายใหบ้นัิทกึถีอ้ยคำการสอบสวนิ	(ปค.14)	

ผ่่ใ้ชื่อ้ำนิาจปกครองบต่้ร	ผ่่ท้ี�เดก็จะเดนิิทางไปต้�างประเทศดว้ย	(ถีา้ม)ี

แลื่ะพยานิบค่คลื่ผ้่่นิ�าเช่ื่�อถีอ่ยน่ิยันิในิประเด็นิที�เกี�ยวกับความเป็นิบิดา

ขัองบต่้รหรอ่ความสัมพนัิธข์ัองผ่่เ้ยาว์กบับค่คลื่อ่�นิ	แลื่ะความสัมพนัิธ์

ทางดา้นิครอบครัว	เชื่�นิ	การอป่การะเลื่ี�ยงด	่เปน็ิต้น้ิ	ซึ่ึ�งผ่่ใ้หถ้ีอ้ยคำต้อ้ง

ยน่ิยนัิดว้ยว�าต้นิเองมไิดม้เีจต้นิาทจ่รติ้หรอ่ผ่ลื่ประโยชื่นิอ์่�นิใดแอบแฝ่ง

ในิการยินิยอมให้บ่ต้รเดินิทางไปต้�างประเทศกับบิดาที�มิชื่อบด้วย

กฎหมายหรอ่บ่คคลื่อ่�นิ	เพ่�อใหเ้กดิความรบัผ่ดิทางอาญา	ทั�งนิี�	ต้อ้งแจง้

บ่คคลื่ดังกลื่�าวทราบว�าการให้ถี้อยคำดังกลื่�าวเป็นิการให้ถี้อยคำต้�อ

เจ้าพนัิกงานิที�กระทำต้ามหน้ิาที�	 การให้ถี้อยคำอันิเป็นิเท็จย�อมมี

ความผิ่ดฐานิแจ้งความเท็จต้�อเจ้าพนิักงานิต้ามประมวลื่กฎหมาย

อาญามาต้รา	 137	 หร่อมาต้รา	 267	 แลื่ะให้สำเนิาบันิทึกถี้อยคำ

การสอบสวนิ	(ปค.14)	ที�ไดร้บัรองแลื่ว้	ส�งมอบใหผ้่้่ย่�นิคำรอ้งพรอ้มกบั

หนัิงส่อให้ความยินิยอมเพ่�อใชื่้ประกอบเป็นิหลัื่กฐานิในิการรับรอง

นิิต้ิกรณ์กับกรมการกงส่ลื่ต้�อไป
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แนวทางปฏิิบัติการรับคืนบัตรเส่ียส่่งคืนส่่วนกลาง กรณีีไม่มีตัวบัตร                                                         
และการยกเลิกคำาขอตรวจห้ลักฐานรายการ ห้รือข้อมูลเกี�ยวกับ                                           
บัตรประจำาตัวประชาชน
โดีย ส่่วนบัตรประจำาตัวประชาชน

	 สบืิเนื�อง	จากส�วนิบัต้รประจำตั้วประชื่าชื่นิได้รับ 
การประสานิจากอำเภอ	เขัต้	เทศบาลื่	ต้�างๆ	เขัา้มาที�ส�วนิกลื่าง
เป็นิจำนิวนิมาก	 เพ่�อขัอคำปรึกษา	 แลื่ะแนิะนิำเกี�ยวกับ
การรับค่นิบัต้รเสียส�งค่นิส�วนิกลื่าง	 กรณีไม�มีต้ัวบัต้ร	
แลื่ะการยกเลื่ิกคำขัอต้รวจหลื่ักฐานิรายการหร่อขั้อม่ลื่
เกี�ยวกับบัต้รประจำตั้วประชื่าชื่นิ	แลื่ะจากการต้รวจสอบ
ขั้อม่ลื่ในิเบ่�องต้้นิพบว�ายังมีการถี่อปฏิิบัต้ิที�ไม�ถี่กต้้อง
ในิขัั�นิต้อนิการเลื่่อกหัวข้ัอการขัอมีบัต้รใหม�	 แลื่ะ
ขัอเปลื่ี�ยนิบัต้ร	การรับค่นิบัต้รเสียที�ต้้องส�งค่นิส�วนิกลื่าง
กรณีไม�มีต้วับัต้รแลื่ะกรณีการยกเลิื่กคำขัอต้รวจหลัื่กฐานิ
รายการหร่อขั้อม่ลื่เกี�ยวกับบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่นิ	

การรับคืนบัตรเส่ียส่่งคืนส่่วนกลาง กรณีีไม่มีตัวบัตร
1.	 สาเหตุที�อำเภอ	 เขต	 เทศบิาลั	 ส่งคืนบิัตรเสียเข้า
สว่นกลัาง	กรณีไีมม่ตัีวบิตัร	เกดิ้จากสาเหตหุลัักใหญ่	่ๆ 	คือ
	 1.	ผ่่ข้ัอมบีตั้ร	ย่�นิขัอเปลื่ี�ยนิบัต้ร	กรณบีตั้รชื่ำร่ด
ในิสาระสำคัญ	หรอ่กรณเีปลื่ี�ยนิที�อย่�โดยนิำบัต้รเก�าที�ไม�ใชื่�
บัต้รปัจจ่บันิที�ต้้องส�งค่นิส�วนิกลื่างมาแสดงเป็นิหลื่ักฐานิ
	 2.	บตั้รที�รบัคน่ิจากผ่่ข้ัอมบีตั้รสญ่หาย	ในิขัั�นิต้อนิ
บันิทึกรับค่นิบัต้รเสียเขั้าส�วนิกลื่างในิระบบคอมพิวเต้อร์
2.	 แนวทางแก้ไขการรับิคืนบิัตรเสียส่งคืนส่วนกลัาง	
กรณีีไม่มีตัวบิัตร	 จากสาเหตุเลัือกหัวข้อการขอมีบิัตร
ไม่ถู้กต้อง	ด้ังนี�
	 ในิขัั�นิต้อนิการเลื่อ่กหวัขัอ้การขัอมบีตั้ร	ขัอมบีตั้รใหม�
หรอ่ขัอเปลื่ี�ยนิบตั้ร	ระบบจะแจง้เต่้อนิให้เจา้หน้ิาที�ต้รวจสอบ
ความถี่กต้้องก�อนิกดย่นิยันิท่กครั�ง	 แต้�เม่�อเจ้าหนิ้าที�ได้
กดต้กลื่งย่นิยันิการเลื่่อกหัวข้ัอเป็นิขัอเปลื่ี�ยนิบัต้รกรณี
บัต้รชื่ำร่ดแลื่้ว	 จึงทำให้ไม�สามารถีเปลื่ี�ยนิเป็นิหัวขั้อ
เป็นิขัอมีบัต้รใหม�กรณีบัต้รหายได้	แต้�ในิกรณี	การเลื่่อก
หัวขั้อผ่ิดดังกลื่�าวสามารถีดำเนิินิการแก้ไขัได้	2	วิธี	ดังนิี�

	 1.	 กรณีที�เจ้าหนิ้าที�ยังไม�ได้ผ่ลื่ิต้บัต้รประจำตั้ว
ประชื่าชื่นิให้ผ่่้ขัอมีบัต้ร	 ให้เจ้าหน้ิาที�ดำเนิินิการยกเลิื่ก	
คำขัอมีบตั้ร	(บ.ป.1)	หมายเลื่ขัดังกลื่�าวแล้ื่วให้พมิพ์คำขัอ
มบัีต้รหมายเลื่ขัคำขัอใหม�อกีครั�งโดยเลื่อ่กหวัขัอ้ขัอมบีตั้รใหม�
กรณีบัต้รหาย
	 2.	กรณทีี�เจา้หนิา้ที�ไดด้ำเนินิิการผ่ลื่ติ้บตั้รประจำต้วั
ประชื่าชื่นิเสร็จสมบ่รณ์แลื่้ว	 กรณีนิี�จะไม�สามารถีแก้ไขั
หัวขั้อการขัอมีบัต้รในิระบบได้	 ให้เจ้าหนิ้าที�มอบบัต้รให้
ผ้่่ขัอมีบัต้รนิำไปใชื่้เป็นิหลัื่กฐานิในิการย่นิยันิตั้วบ่คคลื่	
โดยไม�ต้้องดำเนิินิการยกเลิื่กบัต้รใบดังกลื่�าวแต้�อย�างใด	
แลื่ะบัต้รใบเดิม	ที�ประชื่าชื่าชื่นินิำมาเป็นิหลัื่กฐานิในิการ
ขัอมีบัต้รก็ให้เจ้าหน้ิาที�จัดเก็บไว้ที�สำนัิกทะเบียนิเพ่�อขัอ
อนิ่มัติ้ทำลื่ายต้ามระเบียบต้�อไป	 สำหรับในิขัั�นิต้อนิการ
รับค่นิบัต้รเสียเขั้าส�วนิกลื่าง	 ระบบจะแจ้งให้ส�งค่นิบัต้ร
ใบลื่�าส่ด	 เจ้าหนิ้าที�จะต้้องดำเนิินิการบันิทึกรับค่นิบัต้ร
หมายเลื่ขัดังกลื่�าวในิระบบเป็นิ	“กรณีไม�มีต้ัวบัต้ร”	แลื่ะ
ชื่ี�แจงเหต้ผ่่ลื่ที�ไม�มบีตั้รส�งคน่ิ	เนิ่�องจากประชื่าชื่นินิำบตั้ร
ใบเดิมมาแสดงแลื่ะเจ้าหนิ้าที�เลื่่อกหัวข้ัอเป็นิขัอเปลื่ี�ยนิ
บัต้รกรณีบัต้รชื่ำร่ดเพราะคิดว�าบัต้รที�ผ่่้ขัอมีบัต้รนิำมา
แสดงเป็นิบัต้รใบลื่�าส่ด	
	 สำหรับิ	 ในิกรณีที�เจ้าหนิ้าที�ได้รับบัต้รค่นิจาก
ผ่่้ขัอมีบัต้รมาแล้ื่ว	 แต้�ปรากฏิว�าบัต้รเกิดการส่ญหายขัึ�นิ
ณ	สำนิักทะเบียนิให้เจ้าหนิ้าที�บันิทึกรับค่นิบัต้รในิระบบว�า
“ไม�มีตั้วบัต้ร”	แลื่ว้ทำหนัิงส่อชื่ี�แจงถึีงสาเหต่้การสญ่หาย	
แลื่ะแจ้งความไว้เป็นิหลื่ักฐานิ	
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การยกเลิกคำาขอตรวจห้ลักฐานรายการห้รือข้อมูลเกี�ยวกับ 
บัตรประจำาตัวประชาชน
โดีย ส่่วนบัตรประจำาตัวประชาชน

	 กฎหมาย	 ว�าด้วยบัต้รประจำตั้วประชื่าชื่นิ	
กำหนิดให้ผ่่้มีส�วนิได้เสียโดยต้รงหร่อผ่่้รับมอบอำนิาจ
จากผ้่่มีส�วนิไดเ้สยีโดยต้รงสามารถีที�จะขัอต้รวจหลื่กัฐานิ
รายการ	 หร่อขั้อม่ลื่เกี�ยวกับบัต้รหร่อจะขัอให้พนิักงานิ
เจ้าหนิ้าที�ถี�ายเอกสารหร่อคัดแลื่ะรับรองสำเนิาขั้อม่ลื่
ดังกลื่�าว	 ทั�งนิี� 	 กระบวนิงานิการขัอต้รวจ	 หร่อคัด
แลื่ะรับรองสำเนิาขั้อม่ลื่เกี�ยวกับบัต้รระบบเดิม	 ผ่่้ขัอรับ
บรกิารจะย่�นิคำขัอเปน็ิเอกสารกระดาษเสนิอต้�อพนิกังานิ
เจ้าหนิ้าที�ซึ่ึ�งจะมีคำสั�งเพ่�อดำเนิินิการต้รวจ	 หร่อคัด
แลื่ะรบัรองข้ัอม่ลื่เกี�ยวกับบัต้รให้ผ่่ข้ัอรบับริการ	แลื่ว้จัดเกบ็
เงนิิค�าธรรมเนิยีมแลื่ะออกใบเสรจ็รบัเงนิิใหผ้่่ข้ัอรับบรกิาร
โดยในิห้วงที�ผ่�านิมาพบว�ามีการดำเนินิิการโดยไม�มคีำขัอ
หร่อไม�มีคำสั�งในิคำขัอซึ่ึ�งส่�มเสี�ยงต้�อการกระทำลื่ะเมิด
ขั้อม่ลื่ส�วนิบ่คคลื่	 ไม�มีการจัดเก็บเงินิค�าธรรมเนีิยม
ซึ่ึ�งผิ่ดระเบียบแลื่ะหนัิงส่อสั�งการที�เกี�ยวข้ัอง	 หร่อมีการ
จัดเก็บเงินิแต้�ไม�มีการออกใบเสร็จรับเงินิหร่อไม�มี
การนิำส�งเงินิให้กับเจ้าหน้ิาที�การเงินิขัองอำเภอ	 อันิถี่อ
เป็นิการกระทำท่จริต้	ซึ่ึ�งส�วนิกลื่างไม�สามารถีต้รวจสอบ
การดำเนินิิการดงักลื่�าวได	้ดงันิั�นิ	ปจัจบ่นัิกรมการปกครอง
ได้ดำเนิินิการปรับปร่งระบบโปรแกรมการขัอคัดแลื่ะ
รับรองสำเนิาขั้อม่ลื่เกี�ยวกับบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่นิ	
โดยใหม้รีะบบการออกใบเสรจ็รบัเงนิิค�าธรรมเนิยีมพรอ้ม
การออกคำขัอผ่�านิระบบคอมพวิเต้อร	์ต้ดิต้ั�งใชื่ง้านิระบบ
โปรแกรมต้ั�งแต้�วันิที�	30	ต้่ลื่าคม	2562	เป็นิต้้นิมา
	 ส่บเน่ิ�องจากการดำเนิินิการปรับปร่งโปรแกรม
ดังกลื่�าว	ปรากฏิว�า	อำเภอ	เขัต้	เทศบาลื่	ได้ทำหนิังส่อถีึง
ส�วนิบตั้รประจำต้วัประชื่าชื่นิ	เพ่�อขัอยกเลื่กิค�าธรรมเนิยีม
ในิการคัดแลื่ะรับรองรายการหร่อข้ัอม่ลื่เกี�ยวกับ
บตั้รประจำตั้วประชื่าชื่นิต้ามแบบ	บ.ป.4	เนิ่�องจากต้รวจ
พบความไม�ถีก่ต้อ้งในิขัั�นิต้อนิต้�าง	ๆ 	แต้�ไม�สามารถียกเลิื่ก
รายการดังกลื่�าวในิระบบคอมพิวเต้อร์ได้
	 จึงขอแจ้งแนวทางด้ำเนินการยกเลัิกคำขอ
ตรวจหลักัฐานรายการหรอืข้อมล้ัเกี�ยวกบัิบัิตรประจำตวั
ประชาชนให้ถูือปฏิิบิัติ	ด้ังนี�

	 1.	 กรณีพิมพ์คำขัอต้รวจหลื่ักฐานิรายการหร่อ
ขั้อม่ลื่เกี�ยวกับบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่นิเรียบร้อยแลื่้ว	
แต้�ยังไม�ไดด้ำเนินิิการสแกนิเอกสารคำขัอเนิ่�องจากต้รวจ
พบว�ามีรายการไม�ถีก่ต้อ้ง	ใหเ้จา้หน้ิาที�ดำเนินิิการยกเลิื่ก
เอกสารคำขัอดังกลื่�าว	 โดยการขัีดฆ่�าด้วยปากกาสีแดง
แลื่ว้ใหพ้นิกังานิเจา้หนิา้ที�ลื่งลื่ายมอ่ชื่่�อกำกบัไว	้พรอ้มกับ
ดำเนินิิการยกเลิื่กคำขัอในิระบบคอมพวิเต้อร์	(อำเภอ	เขัต้	
เทศบาลื่	แลื่ะเม่องพัทยา)
 2.	 กรณีพิมพ์คำขัอต้รวจหลื่ักฐานิรายการหร่อ
ขัอ้มล่ื่เกี�ยวกบับตั้รประจำตั้วประชื่าชื่นิ	เจา้หนิา้ที�ดำเนินิิการ
สแกนิเอกสารคำขัอแลื่ะพมิพแ์บบรบัรองขัอ้มล่ื่เกี�ยวกบับตั้ร
(บ.ป.4)	เรยีบรอ้ยแลื่ว้	หากต้รวจพบว�ามรีายการไม�ถีก่ต้อ้ง
ให้เจ้าหนิ้าที�ดำเนิินิการ	ดังนิี�
	 1)	 ก�อนิดำเนิินิการบันิทึกนิำส�งเงินิรายได้ในิ
ระบบให้เจา้หน้ิาที�ดำเนิินิการยกเลิื่กเอกสารคำขัอดังกลื่�าว
โดยการขีัดฆ่�าด้วยปากกาสีแดงแล้ื่วให้พนิักงานิ
เจา้หน้ิาที�ลื่งลื่ายม่อชื่่�อกำกับไว	้แลื่ว้พร้อมสำเนิาเอกสาร
คำขัอที�ยกเลื่กิประสานิแจง้ศน่ิยบ์รหิารการทะเบยีนิภาค
สาขัาจังหวัด	 เพ่�อดำเนิินิการยกเลิื่กคำขัอในิระบบ
คอมพิวเต้อร์	(ศบท.ภาคสาขัาจังหวัด)
	 2)	ภายหลื่ังจากบันิทึกนิำส�งเงินิรายได้ในิระบบ
เรยีบรอ้ยแลื่ว้	ให้เจา้หนิา้ที�ดำเนินิิการยกเลื่กิโดยการขัดีฆ่�า
แบบคำขัอต้รวจหลื่ักฐานิรายการหร่อข้ัอม่ลื่เกี�ยวกับ	
บตั้รประจำต้วัประชื่าชื่นิ	แบบรบัรองขัอ้มล่ื่เกี�ยวกบับตั้ร
(บ.ป.4)	 พร้อมขัีดฆ่�าแก้ไขัจำนิวนิเงินิค�าธรรมเนิียม
ที�ประมวลื่ผ่ลื่ด้วยระบบคอมพิวเต้อร์เป็นิจำนิวนิเงินิ
ค�าธรรมเนิยีม	ที�นิำส�งจรงิลื่งในิหลื่กัฐานิใบนิำส�งเงนิิรายได้
แผ่�นิดินิ	แลื่้วให้พนิักงานิเจ้าหนิ้าที�ลื่งลื่ายม่อชื่่�อกำกับไว้
ก�อนินิำเงนิิค�าธรรมเนิยีมส�งใหฝ้่า่ยการเงนิิต้ามขัอ้เทจ็จรงิ
จากนิั�นิให้ทำหนัิงส่อพร้อมสำเนิาหลัื่กฐานิใบนิำส�งเงินิ
รายไดท้ี�แกไ้ขัขัดีฆ่�าแจง้กรมการปกครอง	เพ่�อดำเนินิิการ
ยกเลื่ิกจำนิวนิเงินิในิระบบให้ถี่กต้้องต้รงกับขั้อเท็จจริง



	 ถาม ผ่มเกดิในิไทยมสีมด่เลื่�มสชีื่มพท่ี�ไดจ้ากโรงพยาบาลื่	แลื่ะผ่มไดเ้รยีนิหนิงัส่อในิประเทศไทยต้อนินีิ�ผ่มจบ	ปวชื่.	3	แลื่ว้

ผ่มต้้องการสอบถีามว�าพ�อขัองผ่มทำบัต้รสีชื่มพ่กับพาสปอร์ต้ไปแล้ื่ว	 มีสิทธิ�ขัอสัญชื่าต้ิไทยได้ไหมครับ	 ถี้าขัอได้ต้้องดำเนิินิการ

อย�างไรครับ

 ตอบ	กรณีดังกลื่�าว	 ผ่่้ที�เกิดในิราชื่อาณาจักรไทย	 โดยบิดาแลื่ะมารดาเป็นิคนิต้�างด้าว	 ทำบัต้รสีชื่มพ่กับพาสปอร์ต้

อาจขัอสัญชื่าต้ิไทยต้ามมาต้รา	7	ทวิ	วรรคสอง	แห�งพระราชื่บัญญัต้ิสัญชื่าต้ิ	พ.ศ.	2508	แก้ไขัเพิ�มเต้ิมโดยพระราชื่บัญญัต้ิสัญชื่าต้ิ	

(ฉบบัที�	4)	พ.ศ.	2551	ได้	เม่�อเรยีนิจบระดับอด่มศึกษาหรอ่เทียบเท�าจากสถีาบันิการศึกษาในิราชื่อาณาจักร	ซึ่ึ�งกระทรวงศึกษาธิการ

รบัรองวทิยฐานิะ	หรอ่กรณอีย่�ระหว�างการศกึษา	หากมคีวามจำเปน็ิซึ่ึ�งต้อ้งไดร้บัความเหน็ิชื่อบจากรฐัมนิต้รวี�าการกระทรวงมหาดไทย

	 ถาม	 	บ่ต้รอาย่	10	ปี	อาศัยอย่�อังกฤษมีใบเกิดประเทศอังกฤษ	Passport	ขัองประเทศอังกฤษ	ต้อนินิี�กำลื่ังจะขัอย้าย

กลื่ับประเทศไทย	มาเรียนิหนิังส่อที�ประเทศไทยจะขัอมีบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่นิไทยได้หร่อไม�

	 ตอบ	คนิสัญชื่าต้ิไทยที�เกิดในิต้�างประเทศโดยมีหลื่ักฐานิการเกิดที�ออกให้โดยหนิ�วยงานิขัองรัฐบาลื่ต้�างประเทศ

สามารถีนิำไปแปลื่เปน็ิภาษาไทยแลื่ะผ่�านิการรบัรองคำแปลื่โดยกระทรวงการต้�างประเทศ	เพ่�อขัอเพิ�มชื่่�อในิทะเบยีนิบา้นิ	(ท.ร.	14)

ณ	สำนิกัทะเบียนิแห�งท้องที�ที�ผ่่ข้ัอเพิ�มชื่่�อมีภม่ลิื่ำนิาอย่�ในิปัจจบั่นิ	ต้ามระเบียบสำนัิกทะเบียนิกลื่างว�าด้วยการจัดทำทะเบียนิราษฎร	

พ.ศ.	2535	ขั้อ	96

	 ถาม	 ผ่มจะย้ายออกทะเบียนิบ้านิกลื่างเขั้าทะเบียนิบ้านิเดิม	 แต้�ในิฐานิข้ัอม่ลื่แจ้งว�าผ่มเป็นิบ่คคลื่ผ่่้ถ่ีกต้ำรวจ

ต้ิดต้ามต้ัวอย่�ไม�ร่้หมายความว�าอย�างไร	แลื่้วเขัาบอกว�าให้ไปเอาใบพ้นิคดีที�ต้ำรวจมาแสดง	ผ่มอยากทราบว�าหากคดีเป็นิความเก�า	

ที�หมดอาย่ความแลื่้วจะต้้องมีเอกสารอะไรมาแสดงต้�อเจ้าหนิ้าที�เพ่�อดำเนิินิการย้ายออกจากทะเบียนิบ้านิกลื่างหร่อไม�อย�างไร

	 ตอบ	เม่�อผ่่ร้อ้งย่�นิคำขัอต้�อนิายทะเบียนิเพ่�อแจง้ยา้ยออกจากทะเบียนิบา้นิกลื่าง	ใหน้ิายทะเบยีนิต้รวจสอบสถีานิะขัอง

หมายจับว�าหมดอายค่วามแล้ื่วหรอ่ไม�	หากพบว�าหมายจับดงักลื่�าวหมดอายค่วามแล้ื่วให้ดำเนินิิการแก้ไขัสถีานิะบค่คลื่จาก	“สถีานิะ

บ่คคลื่อย่�ระหว�างการต้ิดต้ามต้ัวต้ามหมายจับ”	เป็นิ	“สถีานิะปกต้ิ”	แลื่ะย้ายออกจากทะเบียนิบ้านิกลื่างโดยผ่่้ร้องไม�จำเป็นิต้้องมี

เอกสารมาแสดง

 ถาม	 กรณีที�ผ่มมีหมายจับอย่�	ต้้องการคัดสำเนิาส่ต้ิบัต้ร	ให้นิ้องสาวไปคัดแทนิได้หร่อไม�

	 ตอบ	กรณีดังกลื่�าวสามารถีทำหนิังส่อมอบอำนิาจในิการคัดสำเนิาส่ต้ิบัต้รได้

 ถาม	 อยากทราบว�าบ้านิสร้างด้วยไม้ไผ่�หลื่ังคาม่งด้วยสังกะสี	จะขัอเลื่ขัที�บ้านิได้หร่อไม�	แลื่ะต้้องใชื่้เอกสารอะไรบ้าง

	 ตอบ บา้นิที�ปลื่ก่สรา้งแลื่ะสามารถีเขัา้อย่�อาศยัไดป้กต้อิย�างเหมาะสม	สามารถีขัอบา้นิเลื่ขัที�ได	้โดยเอกสารที�ต้้องใชื่	้ไดแ้ก�

หลื่กัฐานิแสดงสทิธคิรอบครองที�ดินิที�ปลื่ก่สรา้งบา้นิ	หรอ่หนิงัสอ่ยนิิยอมใหป้ลื่ก่สรา้งบา้นิขัองเจา้ขัองที�ดนิิ	หนิงัสอ่อนิญ่าต้ปล่ื่กสรา้ง

หรอ่ใบรับแจง้การก�อสร้างอาคารที�ออกให้โดยเจา้พนัิกงานิทอ้งถิี�นิ	บัต้รประจำต้วัขัองผ่่แ้จง้แลื่ะสำเนิาบตั้รประจำตั้วขัองเจา้ขัองที�ดนิิ

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

12 ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ ถามถาม  --  ตอบตอบ

ปััญหาทะเบียนและบัตรปััญหาทะเบียนและบัตร   ฯฯ
สำ�ม�รถอำ่�นข�อำม้ลเพิ่มเติมได�ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

13ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

ความดีี = ความสุุขความดีี = ความสุุข
 ศููนย์์บริิหาริการิทะเบีย์นภาค 8 สาขาจัังหวััด ชุุมพริ กริะบี� พังงา ริะนอง นคริศูริีธริริมริาชุ และสุริาษฎริ์ธานี 

ริ่วัมกับสำานักทะเบีย์นอำาเภอในพ้�นที�ออกให้บริิการิจััดทำาบัตริปริะจัำาตัวัปริะชุาชุน กริณีีผูู้้ป่วัย์ติดเตีย์ง คนชุริา ผูู้้พิการิ

จันไม่สามาริถเคล้�อนย์้าย์ได้ ปริะจัำาเด้อน กันย์าย์น 2564 จัำานวัน 14 ริาย์

“ แม้้ความ้ดีีจะเป็็นไดี้แค่รููป็ธรูรูม้และนาม้ธรูรูม้
แต่่ความ้ดีีเป็็นน้ำหล่อเลี้ยงทีี่�เรูาสาม้ารูถหยิบย่�นให้กัันและกัันไดี้ ”

ส่าขาจังห้วัดีชุมพร

ส่าขาจังห้วัดีพังงา

ส่าขาจังห้วัดีนครศรีธรรมราช 

ส่าขาจังห้วัดีกระบี�

ส่าขาจังห้วัดีระนอง

ส่าขาจังห้วัดีสุ่ราษฎร์ธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

14 ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

เกร็็ดความร็้�สุุขภาพ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

15ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธนิาคม	จงจิระ,	ศักดิ�ฤทธิ�	สลื่ักคำา,	พิริยะ	ฉันิทดิลื่ก,	ร.ต้.ท.	ภพชื่นิก	ชื่ลื่านิ่เคราะห์,	สมยศ	พ่�มนิ้อย	บรรณาธิการอำานวยการ สันิต้ิ	รังษิร่จิ

ท์ี่ปรึกษา	สัญชื่ัย	เต้ชื่นิิมิต้วัชื่,	ส่ชื่าต้ิ	ธานิีรัต้นิ์,	ลื่ักษณา	อภิรต้ิปัญญา,	ปรีชื่า	อนิันิต้์วรนิาถี,	พิธาสรวง	จันิทร์ฉายฉัต้ร,	ธีรภัทร	มีอารีย์,	จิรวัฒนิ์	ด่ษฎีธารางก่ร,	เอกอนิันิต้์	ศรีอินิทร์,	ส่ริยศักดิ�	เหม่อนิอ�วม

บรรณาธิการประจำาฉบับ ชื่าคริต้	ต้ันิพิร่ฬห์	กองบรรณาธิการ	ณรงค์ฤทธิ�	มาทอง,	ณัฐพร	พรหมมาสก่ลื่,	กรองแก้ว	แสงภ่ริภัทร์	ฝ่ายจัดทำา	ศ่ภเชื่ษฐ	แสนิยางนิอก,	สิต้านิันิ	ไชื่ยา	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	ส่รพลื่	ศ่ยะส่นิานินิท์,	พรทิพย์	สงศรีอินิทร์

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินิแดนิ	กรมการปกครอง

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 หวงเดือนกันยายน 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

ศูนยอำนวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน 22 - -

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 298298 - -

รวมทั้งสิ้น 7,9997,999 - -

1

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 7,6997,699 - -3


	PThe One 1064
	The One 1064

