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วาดวยความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหวาง นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

และ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ใหการจัดการสาธารณภัยในเขตอำเภอตางๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีมาตรฐาน

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ
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	 สวัสัดีคีรัับท่า่นผู้้�อ่า่นวัารัสารั	The	one	ทุ่กท่า่น	หลังัจากเมื่่�อ่วันัท่ี�	6	ธันัวัาคมื่	2564	รัาชกิจจานุเบกษาไดี�เผู้ยแพร่ัปรัะกาศ

กรัมื่การัปกครัอ่ง	 เรั่�อ่ง	 ยกเลิักการัเรัียกสำเนาบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชน	 แลัะสำเนาท่ะเบียนบ�าน	 เป็นการัอ่ำนวัยควัามื่สะดีวัก

แลัะลัดีภารัะขอ่งปรัะชาชน	 (การัไม่ื่เรัียกสำเนาเอ่กสารัท่ี�ท่างรัาชการัอ่อ่กให�ปรัะชาชน)	 แลัะเพ่�อ่เป็นการัรัอ่งรัับการัปรัับเปลัี�ยน

ตามื่นโยบาย	Thailand	4.0	ในการัเปน็รััฐบาลัดีจิทัิ่ลั	การัปรัะกาศยกเลักิการัเรัยีกสำเนาบตัรัปรัะจำตวััปรัะชาชน	แลัะสำเนาท่ะเบยีนบ�าน

มื่ีสารัะสำคัญในการัย่�นคำขอ่อ่นุมื่ัติ	อ่นุญาต	จดีท่ะเบียน	จดีแจ�ง	แจ�ง	หรั่อ่การัดีำเนินการัใดี	ๆ	ตามื่กฎหมื่าย	กฎ	รัะเบียบ	คำสั�ง	

ข�อ่บังคับ	หรั่อ่ปรัะกาศ	ในภารักิจท่ี�อ่ย้่ในควัามื่รัับผู้ิดีชอ่บขอ่งกรมการปกครอง	หากจำเป็นต�อ่งใช�สำเนาบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชน

หรัอ่่สำเนาท่ะเบียนบ�าน	เจ�าหน�าท่ี�ผู้้�รับัคำขอ่ต�อ่งจัดีท่ำสำเนาข้�นเอ่งแลัะห�ามื่เรัยีกเกบ็คา่ใช�จ่ายการัท่ำสำเนาเอ่กสารัจากปรัะชาชน	

หากเป็นกรัณีีการัมื่อ่บอ่ำนาจให�บุคคลัอ่่�นดีำเนินการัแท่น	 ให�ผู้้�รัับมื่อ่บอ่ำนาจย่�นสำเนาบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชนขอ่งผู้้�มื่อ่บอ่ำนาจ

ท่ี�ผู้้�มื่อ่บอ่ำนาจลังนามื่รับัรัอ่งสำเนาถูก้ต�อ่ง	เพ่�อ่ปรัะกอ่บการัพิจารัณีาดี�วัย	ดัีงนั�น	ปรัะกาศฉบับนี�จง้มื่คีวัามื่สำคญัในการัให�บรักิารัแก่

พี�น�อ่งปรัะชาชนแลัะในดี�านการัให�บริัการัขอ่งเจ�าหน�าท่ี�ใช�เป็นแนวัท่างในการัปฏิิบัติให�เป็นไปอ่ย่างถู้กต�อ่งตามื่รัะเบียบ	 กฎหมื่าย	

แลัะมื่ีปรัะสิท่ธัิภาพครัับ	

	 ปรัะกอ่บกับคณีะรััฐมื่นตรัีไดี�มื่ีมื่ติรัับท่รัาบเมื่่�อ่วัันท่ี�	 7	 ธัันวัาคมื่	 2564	 ในการัผู้ลัักดีันการัพัฒนารัะบบรัาชการั	 4.0

ขบัเคลั่�อ่นภาครัฐัส่้การัเปน็รัฐับาลัดีจิทิ่ลัั	(Digital	Government)	ซึ่้�งมื่ผีู้ลักรัะท่บมื่าจากสถูานการัณีโ์ควัดิี-19	ท่ี�จะต�อ่งปรับัรัป้แบบ

การัท่ำงาน	New	Normal	ท่ั�งในดี�าน	การพัฒันาการให้บ้รกิารประชาชน การปรบับทบาทภารกจิโครงสรา้ง การบรหิ้ารจดัการภาครฐั

และการพััฒนาระบบราชการ เช่น พั.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพัิจารณาอนุญาตของทางราชการ พั.ศ. 2558

ท่ี�สอ่ดีคลั�อ่งรัอ่งรัับในการัให�ยกเลิักการัเรัียกสำเนาเอ่กสารัท่ะเบียนบ�าน	 แลัะสำเนาบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชน	 เป็นต�น	 รัวัมื่ท่ั�ง

การัพฒันารัะบบการัพิสจ้นแ์ลัะยน่ยนัตัวับคุคลัท่างดิีจทิ่ลัั	(DOPA	Digital	ID)	ท่ี�กรัมื่การัปกครัอ่งไดี�พัฒนาให�สอ่ดีคลั�อ่งกับนโยบาย

ขอ่งรัฐับาลั	ในการัขับเคล่ั�อ่นการัให�บริัการัปรัะชาชนผู่้านรัะบบอิ่เลัก็ท่รัอ่นิกส	์(e-Service)	โดียงานบริัการัท่ี�จะพฒันาเข�าใช�รัะบบการัพิสจ้น์

แลัะย่นยันตัวัตนท่างดิีจิท่ัลั	 ค่อ่	 งานตรัวัจสอ่บข�อ่มื่้ลัส่วันบุคคลั	 งานจอ่งคิวัอ่อ่นไลัน์	 การัขอ่รัับสำเนาท่ะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน

กรัณีส้ีญหาย	การัขอ่เลัขท่ี�บ�าน	การัขอ่อ่อ่กใบแท่นใบย�าย	การัแจ�งรั่�อ่ถูอ่นบ�านหรัอ่่บ�านถูก้ท่ำลัาย	การัตรัวัจ	คดัี	แลัะรับัรัอ่งเอ่กสารั

ท่างท่ะเบยีนรัาษฎรั	เปน็ต�น	บุคลัากรัภาครัฐัจง้ต�อ่งปรับัตวััแลัะเตรัยีมื่การัรัอ่งรับัให�ทั่นตอ่่สถูานการัณี	์ควัามื่เปลัี�ยนแปลังท่ี�เกดิีข้�น	

ในทุ่กมื่ิติโดียย้ดีปรัะชาชนเป็นศ้นย์กลัาง	(Citizen	Centric)	

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

บก.แถลง
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วัันจัันทร์์ท่� 22 พฤศจัิกายน 2564
ณ ห้้องปร์ะชุุม 1 ปภ. อาคาร์ 3 ชุั�น 5 กร์มป้องกันและ
บร์ร์เทาสาธาร์ณภัย กร์ะทร์วังมห้าดไทย 

นายธนาคม จังจัิร์ะ
อธิบด่กร์มการ์ปกคร์อง 
รั่วัมื่กับ	นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ไดี�ลังนามื่บันท้่กควัามื่เข�าใจวั่าดี�วัยควัามื่รั่วัมื่มื่่อ่ใน

การัป้อ่งกันแลัะบรัรัเท่าสาธัารัณีภัย	 โดียมื่ี	 นายศักดิ�ฤทธิ� สลักคำ

รองอธิบดีกรมการปกครอง	แลัะหน่วัยงานท่ี�เกี�ยวัข�อ่งเข�ารั่วัมื่พิธัี

	 การัลังนามื่ควัามื่รั่วัมื่มื่่อ่ในครัั�งนี�	เป็นการัท่ำบันท่้กควัามื่เข�าใจ

วัา่ดี�วัยควัามื่ร่ัวัมื่มื่อ่่ในการัดีำเนินโครังการัหรัอ่่กิจกรัรัมื่เกี�ยวักับการัฝึกึอ่บรัมื่

ให�ควัามื่รั้�ดี�านการัป้อ่งกันแลัะบรัรัเท่าสาธัารัณีภัย	 ซึ่้�งจำเป็นต�อ่งอ่าศัย

อ่งค์ควัามื่รั้�แลัะปรัะสบการัณี์จากผู้้�เชี�ยวัชาญ	แลัะนักจัดีการัสาธัารัณีภัย

ในการัพัฒนาบุคลัากรัในสังกัดีกรัมื่การัปกครัอ่ง	 (ปค.)	 ให�มีื่อ่งค์ควัามื่ร้ั�

แลัะท่ักษะดี�านการัป้อ่งกันแลัะบรัรัเท่าสาธัารัณีภัย	เพ่�อ่นำไปปรัะยุกต์ใช�

ช่วัยเหลั่อ่ปรัะชาชนเม่ื่�อ่เผู้ชิญสาธัารัณีภัย	 โดียกรัมื่ป้อ่งกันแลัะบรัรัเท่า

สาธัารัณีภัย	(ปภ.)	จะให�การัสนับสนุนการัถู่ายท่อ่ดีท่ักษะควัามื่รั้�ดีังกลั่าวั

อ่กีท่ั�งยงัเปน็การัเพิ�มื่ชอ่่งท่างการัปรัะสานงานรัะหวัา่งหนว่ัยงานท่ั�งสอ่งฝึา่ย

ซึ่้�งเป็นการัส่งเสรัิมื่ภารักิจ	บำบัดีทุ่กข์	บำรัุงสุข	ขอ่งกรัะท่รัวังมื่หาดีไท่ย

โดยเน้น้้การฝึกึอบรมให้แ้ก ่ปค. ใน้ห้ลักัสูตูรสูำคญั	ไดี�แก	่หลักัสต้รันายอ่ำเภอ่

ปลัดัีอ่ำเภอ่แลัะเจ�าพนักงานปกครัอ่ง	รัวัมื่ถูง้สมื่าชกิกอ่งอ่าสารัักษาดีนิแดีน

	 ท่ั� งนี� 	 ในการัจัดีการัสาธัารัณีภัย

ในเขตอ่ำเภอ่นั�น	บคุลัากรัในสงักดัีกรัมื่การัปกครัอ่ง

โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�ง	 “นายอ่ำเภอ่”	 ในฐานะ

“ผู้้�อ่ำนวัยการัอ่ำเภอ่”	 ตามื่พรัะรัาชบัญญัติ

ป้อ่งกันแลัะบรัรัเท่าสาธัารัณีภัย	 พ.ศ.	 2550	

มื่ี หน� าท่ี� ช่ วัย เหลั่ อ่ผู้้� อ่ ำนวัยการั จั งหวัั ดี

โดียต�อ่งเตรีัยมื่ควัามื่พรั�อ่มื่ในการัเผู้ชิญ	

สาธัารัณีภัยหลัายรัป้แบบ	อ่าทิ่	อ่ทุ่กภัย	อั่คคภียั

การัเกิดีไฟป่า	 แลัะควัามื่เสี�ยงอ่่�นๆ	 ท่ี�เกิดีจาก

ภัยธัรัรัมื่ชาติ	ฯลัฯ

	 ดีังนั�น	 ผู้้� ใช�อ่ำนาจตามื่กฎหมื่าย

หรั่อ่ผู้้�ปฏิิบัติต�อ่งมื่ีควัามื่พรั�อ่มื่รัับมื่่อ่กับ

สถูานการัณี์ท่ี�เกิดีข้�นตลัอ่ดีเวัลัา	 เพ่�อ่ให�การั

จั ดีการัสาธัารัณีภัยใน เขตอ่ำ เภอ่ต่ า งๆ

ท่ั�วัทุ่กภ้มิื่ภาคขอ่งปรัะเท่ศไท่ยเป็นไปดี�วัย

ควัามื่เรัียบรั�อ่ยแลัะมื่ีมื่าตรัฐาน

บันทึก MOU
ว่่าด้้ว่ยคว่ามร่่ว่มมือในการ่ป้้องกันและบร่ร่เทาสาธาร่ณภััย
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ภาร์กิจัสำานักบร์ิห้าร์การ์ทะเบ่ยน

	 เปน็ปรัะธัานการัปรัะชมุื่พรั�อ่มื่มื่อ่บนโยบายเกี�ยวักบังานท่ะเบียน	
แลัะบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชน	ให�กับปลััดีจังหวัดัีเชยีงใหม่ื่	นายอ่ำเภอ่	หรัอ่่
ผู้้�แท่น	ปลััดีอ่ำเภอ่	เจ�าหน�าท่ี�ผู้้�รัับผู้ิดีชอ่บงานท่ะเบียนแลัะบัตรัปรัะจำตัวั
ปรัะชาชนขอ่งที่�ท่ำการัปกครัอ่งจังหวััดีเชียงใหมื่่	 หัวัหน�าศ้นย์บรัิหารั
การัท่ะเบียนภาค	 5	 แลัะหัวัหน�าศ้นย์บริัหารัการัท่ะเบียนภาค	 5
สาขาจงัหวัดัีเชยีงใหมื่	่โดียมื่	ีนายกนก ศรวีชัิยนนัท ์ปลดัจงัห้วดัเชยีงให้ม่
นำเสนอ่ผู้ลัการัดีำเนินงานดี�านงานท่ะเบียนแลัะบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชน	
รัวัมื่ถู้งการัขอ่สัญชาติขอ่งที่�ท่ำการัปกครัอ่งจังหวััดีเชียงใหมื่่	 พรั�อ่มื่ดี�วัย
นายเอกอนนัต ์ศรอีนิทร ์ผู้้อ้ำนวยการสว่นปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ
ทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน	 รัายงานผู้ลัการัตรัวัจติดีตามื่
การัแก�ไขปัญหาการัทุ่จรัิตท่างท่ะเบียนแลัะบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชน
ในพ่�นท่ี�จังหวััดีเชียงใหมื่่

วัันพฤห้ัสบด่ท่� 18 พฤศจัิกายน 2564
ณ ศาลากลางจัังห้วััดเชุ่ยงให้ม่

นายสมยศ พุ่มน้อย
ร์องอธิบด่กร์มการ์ปกคร์อง            
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ภาร์กิจัสำานักบร์ิห้าร์การ์ทะเบ่ยน

 และนายเอกอนนัต ์ศรอีนิทร ์ผู้้้อำนวยการสว่นปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน	 ตรัวัจติดีตามื่แลัะ
มื่อ่บนโยบายในการัปฏิบิตังิานโครังการัสำคญัขอ่งกรัมื่การัปกครัอ่ง	ปรัะจำปี
งบปรัะมื่าณี	พ.ศ.	2565	 (10	Flagships	 to	DOPA	All	 Smart	2022)
แลัะให�ขวััญกำลัังใจในการัปฏิิบัติงาน	พรั�อ่มื่นี�รัอ่งอ่ธัิบดีีกรัมื่การัปกครัอ่ง
ไดี�มื่อ่บบัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชนให�กับกลัุม่ื่บุคคลัผู้้�ไม่ื่มื่สีถูานะท่างท่ะเบียน	
สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแห้ง	(เดี็กกลัุ่มื่	G)	จำนวัน	34	รัาย	แลัะไดี�รัับ
สัญชาติไท่ย	 ตามื่มื่าตรัา	 23	 จำนวัน	 5	 รัาย	 รัวัมื่	 39	 รัาย	 แลัะไดี�มื่อ่บ
บัตรัปรัะจำตัวัปรัะชาชนให�กับกลัุ่มื่บุคคลัผู้้�ไม่ื่มื่ีสถูานะท่างท่ะเบียน
สำนักท่ะเบียนอ่ำเภอ่เชียงดีาวั	(เดี็กกลัุ่มื่	G)	จำนวัน	10	รัาย

วัันพุธท่� 17 พฤศจัิกายน 2564
ณ สำานักทะเบ่ยนอำาเภอเวั่ยงแห้ง

สำานักทะเบ่ยนอำาเภอเชุ่ยงดาวั จัังห้วััดเชุ่ยงให้ม่   

นายสมยศ พุ่มน้อย
ร์องอธิบด่กร์มการ์ปกคร์อง            
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กฎห้มายน่าร์้้
โดย ส่วันการ์ทะเบ่ยนร์าษฎร์

การ์แก้ไขร์ะเบ่ยบสำานักทะเบ่ยนกลางวั่าด้วัยการ์จััดทำา

ทะเบ่ยนร์าษฎร์ พ.ศ. 2535

	 ดี�วัย	 สำนักท่ะเบียนกลัาง	 ไดี�แก�ไขรัะเบียบ

สำนักท่ะเบียนกลัางวั่าดี�วัยการัจัดีท่ำท่ะเบียนรัาษฎรั

พ.ศ.	 2535	 ซึ่้�งมื่ีผู้ลับังคับใช�ตั�งแต่วัันถูัดีจากวัันปรัะกาศใน

รัาชกิจจานุเบกษา	ปรัากฏิตามื่รัะเบียบสำนักท่ะเบียนกลัาง	

วั่าดี�วัยการัจัดีท่ำท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับท่ี�	8)	พ.ศ.	2564	

	 กฎหมื่ายน่ารั้�ฉบับนี� 	 จ้งขอ่นำเสนอ่การัแก�ไข

รัะเบยีบสำนกัท่ะเบยีนกลัางวัา่ดี�วัยการัจดัีท่ำท่ะเบยีนรัาษฎรั	

พ.ศ.	 2535	 เพ่�อ่ให�การัปฏิิบัติงานขอ่งนายท่ะเบียนแลัะ

เจ�าหน�าท่ี�ไดี�ศก้ษาท่ำควัามื่เข�าใจเพ่�อ่เตรัยีมื่ควัามื่พรั�อ่มื่ท่ี�จะ

ปฏิิบัติงานให�เป็นไปตามื่กฎหมื่ายไดี�อ่ย่างถู้กต�อ่ง

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร

(ฉบับที� 8) พั.ศ. 2564

	 อ่าศยัอ่ำนาจตามื่ควัามื่ในมื่าตรัา	8/2	วัรัรัคหน้�ง	(1)	

แหง่พรัะรัาชบัญญตักิารัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	ซึ่้�งแก�ไข

เพิ�มื่เติมื่โดียพรัะรัาชบัญญัติการัท่ะเบียนรัาษฎรั	 (ฉบับท่ี�	 2)	

พ.ศ.	2554	มื่าตรัา	27	แลัะมื่าตรัา	40	แห่งพรัะรัาชบัญญัติ

การัท่ะเบียนรัาษฎรั	พ.ศ.	2534	ผู้้�อ่ำนวัยการัท่ะเบียนกลัาง

อ่อ่กรัะเบียบไวั�	ดีังต่อ่ไปนี�

	 ข�อ่	1	รัะเบียบนี�เรัยีกว่ัา	“รัะเบยีบสำนักท่ะเบยีนกลัาง

วั่าดี�วัยการัจัดีท่ำท่ะเบียนรัาษฎรั	(ฉบับท่ี�	8)	พ.ศ.	2564

	 ข�อ่	 2	 รัะเบียบนี� ให�ใช�บังคับตั�งแต่วัันถูัดีจาก

วัันปรัะกาศในรัาชกิจจานุเบกษา	เป็นต�นไป

	 ข�อ่	3	ให้้ยกเลิกความตามข้อ 115 และข้อ 116 

ขอ่งรัะเบียบสำนักท่ะเบียนกลัางว่ัาดี�วัย	 การัจัดีท่ำท่ะเบียน

รัาษฎรั	พ.ศ.	2535	แลัะให�ใช�ควัามื่ต่อ่ไปนี�แท่น

	 “ข�อ่	 115	ผู้้้ที�ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี�ยนแปลง

รายการในทะเบียนบา้น ทะเบียนบา้นกลาง สต้บิตัร มรณบัตร

ทะเบยีนคนเกดิ ทะเบยีนคนตาย ทะเบยีนประวติัคนซ่ึ่�งไมม่ี

สญัชาติไทย และเอกสารการทะเบียนราษฎรอ่�น ให้้ย่�นคำร้อง

ตามแบบที�กำห้นดตอ่นายทะเบยีน ณ สำนกัทะเบยีนอำเภอ

ห้ร่อสำนักทะเบียนท้องถิ่ิ�น	พรั�อ่มื่หลัักฐานต่อ่ไปนี�

	 (1)	บตัรัปรัะจำตัวัปรัะชาชน	หรัอ่่บัตรัปรัะจำตัวัอ่่�น

ท่ี�รัาชการัอ่อ่กให�	 ซึ่้�งมื่ีรั้ปถู่ายแลัะเลัขปรัะจำตัวัปรัะชาชน

ขอ่งผู้้�ย่�นคำรั�อ่ง

	 (2)	 เอ่กสารัการัท่ะเบียนรัาษฎรัท่ี�ปรัะสงค์จะให�

แก�ไขเปลัี�ยนแปลังรัายการั

	 (3)	เอ่กสารัรัาชการัท่ี�มื่สีารัะสำคญัเกี�ยวักบัรัายการั

ท่ี�ขอ่แก�ไขเปลัี�ยนแปลัง	 ไมื่่วั่าเอ่กสารัดัีงกลั่าวัจะจัดีท่ำก่อ่น

หรัอ่่หลังัเอ่กสารัการัท่ะเบียนรัาษฎรัท่ี�ขอ่แก�ไขเปลัี�ยนแปลังก็ไดี�

เชน่	ใบสำคัญการัเปลัี�ยนช่�อ่	ใบสำคัญการัจดีท่ะเบียนช่�อ่สกุลั

ท่ะเบยีนบ�านฉบบักอ่่น	การัให�เลัขปรัะจำตวััปรัะชาชน	หนงัสอ่่สำคญั

การัแปลังสัญชาติ	 ผู้ลัการัตรัวัจพิส้จน์สารัพันธัุกรัรัมื่หร่ัอ่

ดีีเอ่็นเอ่	เป็นต�น
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	 (4)	 หนังส่อ่มื่อ่บอ่ำนาจ	 แลัะสำเนาบัตรัปรัะจำตัวั

ปรัะชาชนหรัอ่่บัตรัปรัะจำตัวัอ่่�นท่ี�รัาชการัอ่อ่กให�	ซึ่้�งมีื่รัป้ถู่าย

แลัะเลัขปรัะจำตวััปรัะชาชนท่ี�ลังช่�อ่รับัรัอ่งสำเนาถูก้ต�อ่งขอ่ง

ผู้้�มื่อ่บอ่ำนาจ	 ในกรัณีีเจ�าขอ่งรัายการัมื่อ่บอ่ำนาจให�ผู้้�อ่่�น

ดีำเนินการัแท่น	หรั่อ่

	 (5)	หลักัฐานการัเป็นผู้้�ปกครัอ่งตามื่กฎหมื่ายว่ัาดี�วัย

การัคุ�มื่ครัอ่งเดี็ก	 ในกรัณีีเจ�าขอ่งรัายการัท่ี�ขอ่แก�ไข

เปลัี�ยนแปลังเปน็ผู้้�เยาวัแ์ลัะผู้้�ย่�นคำรั�อ่งไม่ื่ใชบ่ดิีาหรัอ่่มื่ารัดีา

ขอ่งผู้้�นั�น	หรั่อ่

	 (6)	คำสั�งศาลัแต่งตั�งผู้้�พิท่ักษ์หรั่อ่ผู้้�อ่นุบาลั	ในกรัณีี

เจ�าขอ่งรัายการัท่ี�ขอ่แก�ไขเปลัี�ยนแปลังเป็นคนเสมื่อ่่นไรั�ควัามื่

สามื่ารัถู	หรั่อ่คนไรั�ควัามื่สามื่ารัถู	แลั�วัแต่กรัณีี	

	 กรัณีีผู้้�ขอ่แก�ไขเปลัี�ยนแปลังรัายการัไมื่่มื่ีเอ่กสารั

รัายการัตามื่	 (3)	 ให�นายท่ะเบียนเรัียกสอ่บพยานบุคคลัท่ี�

น่าเช่�อ่ถู่อ่ให�ไดี�ข�อ่เท่็จจรัิงเกี�ยวักับเรั่�อ่งท่ี�ขอ่ให�นายท่ะเบียน

ดีำเนินการัตามื่ควัามื่เหมื่าะสมื่

	 ข�อ่	116	เมื่่�อ่นายท่ะเบียนไดี�รัับคำรั�อ่งพรั�อ่มื่พยาน

หลัักฐานครับถู�วันแลั�วั	ให�ตรัวัจสอ่บควัามื่ถู้กต�อ่งขอ่งคำรั�อ่ง

แลัะพยานหลักัฐานขอ่งผู้้�รั�อ่ง	แลั�วัรัวับรัวัมื่เสนอ่นายท่ะเบยีน

อ่ำเภอ่หรั่อ่นายท่ะเบียนท่�อ่งถูิ�นแลั�วัแต่กรัณีี	 เพ่�อ่พิจารัณีา

แลัะมื่ีคำสั�งต่อ่ไป	 ท่ั�งนี�	 หากการัแก�ไขเปลัี�ยนแปลังรัายการั

ในเอ่กสารัการัท่ะเบียนรัาษฎรัไม่ื่อ่าจดีำเนินการัไดี�แลั�วัเสร็ัจ

ในวัันท่ี�ผู้้�รั�อ่งย่�นคำรั�อ่ง	 ให�นายท่ะเบียนอ่อ่กใบรัับคำรั�อ่ง

มื่อ่บให�ผู้้�ย่�นคำรั�อ่งไวั�เป็นหลัักฐาน

	 กรัณีีนายท่ะเบียนอ่ำเภอ่หรั่อ่นายท่ะเบียนท่�อ่งถูิ�น	

แลั�วัแต่กรัณีีมื่ีคำสั�งให�แก�ไขเปลัี�ยนแปลังรัายการัตามื่คำรั�อ่ง	

ให�นายท่ะเบยีนดีำเนนิการัให�แลั�วัเสรัจ็โดียเรัว็ัแลัะแจ�งผู้้�รั�อ่ง

ให�ติดีต่อ่ขอ่รัับเอ่กสารัการัท่ะเบียนรัาษฎรัท่ี� ไดี�แก�ไข

เปลัี�ยนแปลังรัายการัแลั�วั	ห้ากเอกสารการทะเบียนราษฎร

ที�ขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายการเป็นเอกสาร ที�จัดทำห้ร่อมี

สำเนาค้ฉ่บับจดัเกบ็ไวที้�สำนกัทะเบียนอ่�น ให้น้ายทะเบียน

อำเภอห้รอ่นายทะเบียนท้องถิิ่�น แล้วแต่กรณี สำเนาเอกสาร

การทะเบยีนราษฎรที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายการแจง้

ไปยังสำนกัทะเบียนที�เกี�ยวข้องเพั่�อดำเนินการแก้ไขรายการ

ให้้ถิ่้กต้องตรงกัน”

	 ข�อ่	 4	 ให้้ยกเลิกความตามข้อ 117	 ขอ่งรัะเบียบ

สำนักท่ะเบียนกลัางวั่าดี�วัยการัจัดีท่ำท่ะเบียนรัาษฎรั

พ.ศ.	2535

	 ข�อ่	 5	 ให้้ยกเลิกความตามข้อ 120	 ขอ่งรัะเบียบ

สำนักท่ะเบียนกลัางวั่าดี�วัยการัจัดีท่ำท่ะเบียนรัาษฎรั

พ.ศ.	2535	แลัะให�ใช�ควัามื่ต่อ่ไปนี�แท่น

	 “ข�อ่	120	กรัณีีนายท่ะเบียนไดี�รัับคำรั�อ่ง	ขอ่แก�ไข

เปลัี�ยนแปลังรัายการัในท่ะเบยีนบ�าน	หรัอ่่ท่ะเบยีนบ�านกลัาง	

ตามื่ข�อ่	115	หรั่อ่	ขอ่ดีำเนินการัอ่่�นใดีเกี�ยวักับการัท่ะเบียน

รัาษฎรัแลว้พับว่ามรีายการบคุคลที�มอีายคุรบสบิห้า้ปบีรบ้ิรณ์

มคีำนำห้น้านามว่าเด็กชายห้ร่อเด็กห้ญิง ให้น้ายทะเบียนแก้ไข

มรีายการคำนำห้นา้นามของบคุคลดงักลา่วในท่ะเบยีนบ�าน	

หรั่อ่ท่ะเบียนบ�านกลัาง	 เป็นนายหรั่อ่นางสาวัแลั�วัแต่กรัณีี	

โดยไม่ต้องมีคำร้องให้ม่

	 เมื่่�อ่สำนักท่ะเบียนกลัางตรัวัจสอ่บรัายการับุคคลั

ในท่ะเบยีนบ�าน	หรัอ่่ท่ะเบยีนบ�านกลัางท่ี�จดัีเกบ็	ไวั�ในรัะบบ

คอ่มื่พิวัเตอ่รั	์พบรัายการับุคคลัใดีท่ี�มื่	ีอ่ายคุรับสบิห�าปบีรับิร้ัณ์ี

แลัะมีื่คำนำหน�านามื่ว่ัาเด็ีกชายหรั่อ่เด็ีกหญิง	 ให�ดีำเนินการั

แก�ไขคำนำหน�านามื่ขอ่งบุคคลันั�นเป็นนายหรั่อ่นางสาวั

แลั�วัแต่กรัณีี	โดียไมื่่ต�อ่งมื่ีคำรั�อ่ง”

อ้างอิงจากห้น้ังสูือสูำน้ักทะเบียน้กลัาง ด่วน้ที�สูุด

ที� มท 0309.1/ว257 ลังวัน้ที� 29 ตุลัาคม 2564
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สำานักทะเบ่ยนอำาเภอท่�ได้ร์ับการ์ร์ับร์องมาตร์ฐานการ์ให้้บร์ิการ์ของ 
ศ้นย์ร์าชุการ์สะดวัก (GECC) ปร์ะจัำาปี พ.ศ. 2564 

สำานักทะเบ่ยนอำาเภอนาด่ จัังห้วััดปร์าจั่นบุร์่
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สำานักทะเบ่ยนอำาเภอท่�ได้ร์ับการ์ร์ับร์องมาตร์ฐานการ์ให้้บร์ิการ์ของ 
ศ้นย์ร์าชุการ์สะดวัก (GECC) ปร์ะจัำาปี พ.ศ. 2564 

สำานักทะเบ่ยนอำาเภอเมืองยะลา จัังห้วััดยะลา
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สำานักทะเบ่ยนอำาเภอท่�ได้ร์ับการ์ร์ับร์องมาตร์ฐานการ์ให้้บร์ิการ์ของ 
ศ้นย์ร์าชุการ์สะดวัก (GECC) ปร์ะจัำาปี พ.ศ. 2564 

สำานักทะเบ่ยนอำาเภอเมืองนคร์ศร์่ธร์ร์มร์าชุ จัังห้วััดศร์่ธร์ร์มร์าชุ
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สำานักทะเบ่ยนอำาเภอท่�ได้ร์ับการ์ร์ับร์องมาตร์ฐานการ์ให้้บร์ิการ์ของ 
ศ้นย์ร์าชุการ์สะดวัก (GECC) ปร์ะจัำาปี พ.ศ. 2564 

สำานักทะเบ่ยนอำาเภอเจัาะไอร์้อง จัังห้วััดนร์าธิวัาส
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เกร็็ดความร็้�สุุขภาพ
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แผนปฏิิบัติร์าชุการ์ร์ายปี พ.ศ. 2565

ห้ัวัข้อ “นโยบายและแผนงาน”

สามาร่ถด้าว่น์โหลด้แผนป้ฏิิบัติิร่าชการ่ฯ

www.dopa.go.th

สุาร็ะน่่าร็้�

 กรมการปกครอง ปรัะกาศใช�แผู้นปฏิบัิตริัาชการัรัายปี	(พ.ศ.	2565)	ขอ่งกรัมื่การัปกครัอ่ง	เพ่�อ่ใช�เป็นแนวัท่าง	แลัะทิ่ศท่าง

การัดีำเนินงานในปีงบปรัะมื่าณี	พ.ศ.	2565	ซึ่้�งมื่ีควัามื่สอ่ดีคลั�อ่งแลัะเช่�อ่มื่โยงกับยุท่ธัศาสตรั์ชาติ	แลัะแผู้นรัะดีับรัอ่งทุ่กรัะดีับ



 ถาม	 กรัณีีท่ี�ผู้มื่มื่ีกรัรัมื่สิท่ธัิ�ในบ�านเลัขท่ี�	1	โดียท่ี�ผู้มื่ไมื่่ไดี�แจ�งย�ายตัวัเอ่งเข�าท่ี�บ�านเลัขท่ี�	1	ซึ่้�งผู้มื่ไดี�ให�ญาติย�ายเข�ามื่า

เป็นเจ�าบ�านเลัขท่ี�	 1	ต่อ่มื่าผู้มื่ต�อ่งการัย�ายเข�ามื่าท่ี�บ�านเลัขท่ี�	 1	 เพ่�อ่เป็นเจ�าขอ่งบ�าน	กรัณีีนี�ผู้มื่ต�อ่งดีำเนินการัอ่ย่างไรับ�างในการั

ขอ่เลัขท่ี�บ�าน

	 ตอบ	กรัณีีตามื่ข�อ่เท่็จจรัิงหากผู้้�รั�อ่งไดี�เข�าไปอ่าศัยอ่ย้่ในบ�านเลัขท่ี�ดีังกลั่าวัแลั�วั	สามื่ารัถูแจ�งการัย�ายอ่อ่กแลัะย�ายเข�า

ต่อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งไดี�	 พรั�อ่มื่ขอ่เปลัี�ยนแปลังผู้้�เป็นเจ�าบ�านในท่ะเบียนบ�านโดียแสดีงหลัักฐานการัมีื่สิท่ธิัครัอ่บครัอ่งบ�านหลััง

ดีังกลั่าวั

 ถาม	 กรัณีที่ี�ดิีฉนัมื่ชี่�อ่อ่ย้ใ่นรัายการัท่ะเบยีนบ�านอ่ย้ท่่ี�จงัหวัดัียโสธัรั	แตด่ีฉินัท่ำงานอ่ย้ท่่ี�จงัหวัดัีปท่มุื่ธัาน	ีแลัะพกัอ่าศยั

อ่ย้่ท่ี�บ�านญาติ	ท่ี�จังหวััดีปทุ่มื่ธัานี	ต่อ่มื่าดีิฉันป่วัยหนักต�อ่งรัักษาตัวัอ่ย้่ท่ี�โรังพยาบาลั	ซึ่้�งท่างโรังพยาบาลัแจ�งวั่าให�ดีิฉันย�ายรัายการั

ในท่ะเบยีนบ�านจากจงัหวัดัียโสธัรัมื่าเข�าบ�านญาตทิ่ี�จงัหวัดัีปท่มุื่ธัาน	ีแตเ่น่�อ่งจากดีฉินัปว่ัยหนกัรักัษาตวััอ่ย้ท่่ี�โรังพยาบาลัไมื่ส่ามื่ารัถู

กลัับไปย�ายช่�อ่อ่อ่กจากรัายการัท่ะเบียนบ�านท่ี�จังหวััดียโสธัรัแลัะก็ไมื่่สามื่ารัถูไปท่ำเรั่�อ่งย�ายปลัายท่างไดี�	กรัณีีเช่นนี�ดีิฉันจะต�อ่งท่ำ

อ่ย่างไรั	จ้งจะสามื่ารัถูย�ายช่�อ่เข�ามื่าอ่ย้่บ�านญาติท่ี�จังหวััดีปทุ่มื่ธัานีไดี�

	 ตอบ	การัแจ�งย�ายท่ี�อ่ย้ป่ลัายท่าง	หากผู้้�ท่ี�ปรัะสงคจ์ะย�ายเข�ามื่ไิดี�มื่าดีำเนนิการัดี�วัยตนเอ่งสามื่ารัถูท่ำหนงัสอ่่มื่อ่บหมื่าย

ให�บุคคลัอ่่�นมื่าดีำเนินการัแท่นไดี�	หรัอ่่ให�เจ�าบ�านมื่าดีำเนินการัแจ�งการัย�ายท่ี�อ่ย้ด่ีงักลัา่วั	ในกรัณีที่ี�มีื่ผู้้�ย�ายเข�ามื่าอ่าศัยอ่ย้ใ่นบ�านขอ่งตน

 ถาม ผู้มื่หนีท่หารัแลั�วัผู้มื่มีื่ช่�อ่อ่ย้ใ่นท่ะเบียนบ�านกลัาง	ผู้มื่สามื่ารัถูย่�นคำรั�อ่งแจ�งย�ายปลัายท่างอ่อ่กจากท่ะเบียนบ�านกลัาง

มื่าเข�าท่ะเบียนบ�านเดีิมื่ขอ่งผู้มื่ไดี�หรั่อ่ไมื่่

	 ตอบ	การัแจ�งย�ายอ่อ่กจากท่ะเบียนบ�านกลัาง	หากไม่ื่ใชก่รัณีทีี่�มื่ช่ี�อ่อ่ย้ใ่นท่ะเบียนบ�านกลัางเน่�อ่งจากเป็นผู้้�ที่�อ่ย้ร่ัะหวัา่ง

ติดีตามื่ตัวัตามื่หมื่ายจับก็สามื่ารัถูขอ่แจ�งย�ายปลัายท่างไดี�

 ถาม	 สนามื่ฟุตบอ่ลัมื่ีโครังสรั�างหลัังคา	มื่ีเสา	แลัะสนามื่หญ�าเท่ียมื่สามื่ารัถูขอ่เลัขท่ี�ไดี�หรั่อ่ไมื่่

	 ตอบ	บ�านเลัขท่ี�ซึ่้�งนายท่ะเบียนจะกำหนดีให�นั�น	 ต�อ่งเป็นโรังเรั่อ่นหรั่อ่สิ�งปลั้กสรั�างสำหรัับใช�เป็นที่�อ่ย้่อ่าศัย

กรัณีีอ่าคารัต�อ่งเป็นอ่าคารัท่ี�สรั�างข้�นตามื่กฎกรัะท่รัวังกำหนดีอ่าคารัที่�สรั�างข้�นเพ่�อ่ปรัะโยชน์อ่ย่างอ่่�นอ่ันมื่ิใช่เพ่�อ่เป็นที่�อ่ย้่อ่าศัย	

พ.ศ.	2562	ในกรัณีีสนามื่ฟุตบอ่ลัดีังกลั่าวัจ้งไมื่่สามื่ารัถูขอ่เลัขท่ี�ไดี�

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง
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ปััญหาทะเบียนและบัตรปััญหาทะเบียนและบัตร   ฯฯ
สำ�ม�รถอำ่�นข�อำม้ลเพิ่มเติมได�ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548
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ที�ปร่กษากิตติมศักดิ� ธันาคมื่	จงจิรัะ,	ศักดีิ�ฤท่ธัิ�	สลัักคำา,	พิรัิยะ	ฉันท่ดีิลัก,	รั.ต.ท่.	ภพชนก	ชลัานุเครัาะห์,	สมื่ยศ	พุ่มื่น�อ่ย	บรรณาธิการอำานวยการ สันติ	รัังษิรัุจิ

ท์ี�ปร่กษา	สัญชัย	เตชนิมื่ิตวััช,	สุชาติ	ธัานีรััตน์,	ลัักษณีา	อ่ภิรัติปัญญา,	ปรัีชา	อ่นันต์วัรันาถู,	พิธัาสรัวัง	จันท่รั์ฉายฉัตรั,	ธัีรัภัท่รั	มื่ีอ่ารัีย์,	จิรัวััฒน์	ดีุษฎีธัารัางก้รั,	เอ่กอ่นันต์	ศรัีอ่ินท่รั์,	สุรัิยศักดีิ�	เหมื่่อ่นอ่่วัมื่

บรรณาธิการประจำาฉบับ ชาครัิต	ตันพิรัุฬห์	กองบรรณาธิการ	ณีรังค์ฤท่ธัิ�	มื่าท่อ่ง,	ณีัฐพรั	พรัหมื่มื่าสกุลั,	กรัอ่งแก�วั	แสงภ้รัิภัท่รั์	ฝ่ายจัดทำา	ศุภเชษฐ	แสนยางนอ่ก,	สิตานัน	ไชยา	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรัพลั	ศุยะสุนานนท่์,	พรัท่ิพย์	สงศรัีอ่ินท่รั์

พัิมพั์ที� :	โรังพิมื่พ์อ่าสารัักษาดีินแดีน	กรัมื่การัปกครัอ่ง

............TRIP............



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 หวงเดือนตุลาคม 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

เพิ่มเติมพิเศษ ศอญ.จอส.พระราชทาน 48 - 4

บัญชีรายช�อของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (109 คน) 92109 4 13

รวมทั้งสิ้น 5,4985,519 4 17

1

บุคลากร ขรก.ศอญ.จอส.พระราชทาน ป 2565 1818 - -3

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 1111 - -4

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 5,3735,373 - -5
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