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	 สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านวัารัสารั	 The	 one	 ทุ่กท่่าน	 ในวัันที่�	 1	 ธัันวัาคม	 ขอ่งทุ่กปีี	 เปี็นวัันสำคัญขอ่งกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย

เน่�อ่งในวันัคล้�ายวันัส้�นพรัะชนม	์สมเดีจ็พรัะเจ�าบรัมวังศ์เ์ธัอ่	กรัมพรัะยาดีำรังรัาชานภุาพ	โดียสมเดีจ็พรัะเจ�าบรัมวังศ์เ์ธัอ่	กรัมพรัะยาดีำรังรัาชานภุาพ

ดีำรังตำแหน่งเสนาบดีีกรัะท่รัวังมหาดีไท่ยเปี็นพรัะอ่งค์แรัก	กรัะท่รัวังมหาดีไท่ยมีอ่ำนาจหน�าท่ี�บำบัดีทุ่กข์	บำรัุงสุข	แก่ปีรัะชาชน	

จนถึึงปีัจจุบันข�ารัาชการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ยไดี�เสียสล้ะท่ั�งแรังใจ	แรังกาย	ปีฏิ้บัต้หน�าท่ี�ตามภารัก้จต่าง	ๆ	อ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง	จึงไดี�เห็น

ว้ัวััฒนาการัควัามเปีล้ี�ยนแปีล้งในการัปีฏ้ิบัต้งาน	 พัฒนาปีรัะเท่ศ์ชาต้ให�ก�าวัหน�าตามยุคสมัยแล้ะสถึานการัณ์์โล้กให�เก้ดีผู้ล้ดีีต่อ่

ปีรัะชาชนแล้ะควัามมั�นคงขอ่งปีรัะเท่ศ์ชาต้	

	 เพ่�อ่เปีน็การัดีำเนน้การัตามมาตรัการัปีอ้่งกนัการัแพรัร่ัะบาดีขอ่งโรัคตด้ีเช่�อ่ไวัรัสัโคโรันา	2019	สำนกับรัห้ารัการัท่ะเบยีน	

ไดี�จัดีก้จกรัรัม	BORA	Big	Cleaning	Day	ในการัท่ำควัามสะอ่าดีสำนักงาน	ฉีดีีพ่นยาฆ่า่เช่�อ่	ร่ัวัมกันปีล้ก้ต�นไม�บรัเ้วัณ์โดียรัอ่บอ่าคารัครับั

แล้ะในดี�านภารัก้จหน�าท่ี�ไดี�มีการัยกปีรัะเด็ีนข�อ่หารั่อ่จากสำนักท่ะเบียนอ่ำเภอ่ในการัดีำเน้นการักำหนดีเล้ขปีรัะจำบ�าน

เล้ขรัหัสปีรัะจำบ�านเพ่�อ่อ่อ่กท่ะเบียนบ�านในพ่�นที่�ท่ี�ต�อ่งขอ่อ่นุญาตแล้ะไม่ต�อ่งขอ่อ่นุญาตปีล้้กสรั�างบ�านตามกฎหมายว่ัาดี�วัย

การัควับคมุอ่าคารั	ข�อ่รัะเบยีบกฎหมายท่ี�เกี�ยวัข�อ่งปีรัะกอ่บการัพจ้ารัณ์าให�กบัผู้้�ปีฏิบั้ตห้น�าที่�ไดี�มคีวัามเข�าใจแล้ะสามารัถึดีำเนน้การั

กำหนดีเล้ขปีรัะจำบ�านแล้ะเล้ขรัหสัปีรัะจำบ�านไดี�อ่ย่างถ้ึกต�อ่ง	เพ่�อ่เป็ีนการัรัณ์รังค์การัจัดีท่ำบตัรัปีรัะจำตัวัปีรัะชาชนให�กับเด็ีกอ่าย	ุ7	ปีี

บรั้บ้รัณ์์	 กลุ้่มผู้้�เปีรัาะบาง	 เพ่�อ่ให�คนไท่ยไดี�มีบัตรัปีรัะจำตัวัปีรัะชาชนใช�ย่นยันตัวับุคคล้	 สะดีวักในการัเข�าถึึงบรั้การัภาครััฐแล้ะ

เอ่กชน	จึงขอ่ควัามรั่วัมม่อ่ปีรัะชาสัมพันธั์ให�ทุ่กสำนักท่ะเบียนไดี�รัับท่รัาบโดียท่ั�วักัน	ในช่วังเท่ศ์กาล้ปีีใหม่	2565	รััฐบาล้ไดี�กำหนดี

วัันหยุดียาวันั�น	 สำนักท่ะเบียนอ่ำเภอ่แล้ะสำนักท่ะเบียนท่�อ่งถ้ึ�นจัดีให�มีนายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งปีรัะจำสำนักท่ะเบียนปีฏิ้บัต้หน�าท่ี�

รัับแจ�งการัตาย	หรั่อ่การัเก้ดีเปี็นปีรัะจำทุ่กวััน	รัวัมท่ั�งกำนัน	ผู้้�ใหญ่บ�าน	ในฐานะนายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งปีรัะจำหม้่บ�านปีฏิ้บัต้หน�าท่ี�

รับัแจ�งการัเกด้ี	หรัอ่่การัตาย	กรัณ์ที่ี�เกด้ีเหตกุารัณ์ใ์นพ่�นท่ี�หม้บ่�านท่ี�รับัผู้ด้ีชอ่บในชว่ังเท่ศ์กาล้ปีใีหมด่ี�วัย	เพ่�อ่เปีน็การัอ่ำนวัยควัามสะดีวัก

แล้ะมีควัามถึ้กต�อ่งเป็ีนปัีจจุบันครัับ	 ขอ่ขอ่บคุณ์เจ�าหน�าที่�ศ์้นย์บรั้หารัการัท่ะเบียนภาค/สาขาจังหวััดีทุ่กพ่�นที่�ในการัให�บรั้การั

อ่อ่กบร้ัการัท่ำบัตรัปีรัะจำตวััปีรัะชาชน	กรัณ์ผีู้้�ปีว่ัยต้ดีเตยีง	คนชรัา	ผู้้�พก้ารัจนไมส่ามารัถึเคล่้�อ่นย�ายไดี�ที่�อ่อ่กให�บร้ัการัอ่ย่างตอ่่เน่�อ่ง

สม�ำเสมอ่ทุ่กวัันแล้ะปีฎ้บัต้ตามมาตรัการั	D-M-H-T-T-A	อ่ย่างดีีครัับ

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

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

บก.แถลง
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นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีีกรมการปกครอง 

	 นายศัักดิ์์�ฤทธิ์์�	 สลัักคำ	 รองอธิ์์บดิ์ีกรมการปกครอง

ฝ่า่ยความมั�นคง	นายพ์ิร์ยะ	ฉันัทดิ์ล์ัก	รองอธิ์บ์ดิ์กีรมการปกครอง

ฝ่่ายปกครองท้องที�	 ร้อยตำรวจโท	 ภพิชนก	 ชลัานุเคราะห์์

รองอธิ์์บดิ์ีกรมการปกครองฝ่่ายบร์ห์ารแลัะพิัฒนาระบบงาน

นายสมยศั	พิุ�มนอ้ย	รองอธิ์บ์ดิ์กีรมการปกครองฝ่า่ยการทะเบยีน

แลัะเทคโนโลัยีสารสนเทศั	นำคณ์ะผู้้�บรั้หารั	รั่วัมวัางพวังมาล้า

ถึวัายสักการัะพรัะอ่นุสาวัรัีย์สมเดี็จพรัะเจ�าบรัมวังศ์์เธัอ่

กรัมพรัะยาดีำรังรัาชานภุาพ	เน่�อ่งในวัันท่ี�รัะล้กึคล้�ายวัันส้�นพรัะชนม์

สมเดี็จพรัะเจ�าบรัมวังศ์์เธัอ่	 กรัมพรัะยาดีำรังรัาชานุภาพ

ปีรัะจำปีี	 2564	 หรั่อ่	 1	 ธัันวัาคม	 “วัันดีำรังรัาชานุภาพ”

ในวันัพธุัท่ี�	1	ธันัวัาคม	2564	ณ์	พรัะอ่นสุาวัรัยีส์มเดีจ็พรัะเจ�าบรัมวังศ์เ์ธัอ่

กรัมพรัะยาดีำรังรัาชานุภาพ	ศ์าล้าวั่าการักรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	

	 โดียมี	พิลัเอก	 อนุพิงษ์์	 เผ่�าจ์นดิ์า	 รัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงมห์าดิ์ไทย	เปี็นปีรัะธัานในพ้ธัี	นายน้พนธั์	บุญญามณ์ี	

รัฐัมนตรัชีว่ัยวัา่การักรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	แล้ะนายสทุ่ธัพ้งษ์	์จลุ้เจรัญ้

ปีลั้ดีกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	 พรั�อ่มดี�วัยคณ์ะผู้้�บรั้หารัรัะดัีบส้ง

ขอ่งกรัะท่รัวังมหาดีไท่ย	 หัวัหน�าหน่วัยงานรััฐว้ัสาหก้จ	 สมาคม

แม่บ�านมหาดีไท่ย	 แล้ะผู้้�แท่นหน่วัยงานรัาชการั	 ภาคเอ่กชน	

ปีรัะชาชน	แล้ะภาคีเครั่อ่ข่าย	รั่วัมวัางพวังมาล้า
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ภารกิจสำำานักบริหารการทะเบียน

	 พรั�อ่มดี�วัยคณ์ะผู้้�บรั้หารัสำนักบรั้หารัการัท่ะเบียน	 ข�ารัาชการั	
พนกังานรัาชการั	แล้ะล้ก้จ�าง	ขอ่งสำนักบร้ัหารัการัท่ะเบียน	ร่ัวัมจดัีก้จกรัรัม
BORA	Big	Cleaning	Day	ขอ่งสำนกับร้ัหารัการัท่ะเบยีน	ในวันัพฤหสับดีที่ี�
9	ธัันวัาคม	2564	 โดียรัอ่งอ่ธั้บดีีกรัมการัปีกครัอ่ง	ฝ่่ายการัท่ะเบียนแล้ะ
เท่คโนโล้ยสีารัสนเท่ศ์	ไดี�นำคณ์ะผู้้�บรัห้ารัแล้ะข�ารัาชการัท่ั�งหมดีปีล้ก้ต�นไม�
เน่�อ่งในวัันชาต้	วัันพ่อ่แห่งชาต้	วัันท่ี�	5	ธัันวัาคม	2564	แล้ะวัันรั้�รัักสามัคคี	
วันัท่ี�	4	ธันัวัาคม	2564	ณ์	บรัเ้วัณ์ดี�านหน�าอ่าคารักรัมการัปีกครัอ่ง	(คล้อ่ง	9)
เวัล้า	 09.30	 น.	 แล้ะท่ำควัามสะอ่าดีภายในหน่วัยงานขอ่งตนเอ่งรัวัมท่ั�ง
ฉีีดีพ่นยาฆ่่าเช่�อ่ภายในอ่าคารักรัมการัปีกครัอ่ง

	 เปี็นปีรัะธัานการัฝ่ึกอ่บรัมโครังการัพัฒนาบุคล้ากรัเพ่�อ่เพ้�ม
ศ์ักยภาพการัให�บรั้การัดี�านการัท่ะเบียนแล้ะบัตรัปีรัะจำตัวัปีรัะชาชน	
ปีรัะจำปีีงบปีรัะมาณ์	 พ.ศ์.	 2565	 (รัุ่นท่ี�	 1)	 รัะหวั่างวัันท่ี�	 24	 -	 26	
พฤศ์จ้กายน	2564	แล้ะ	 (รัุ่นท่ี�	 2)	 รัะหวั่างวัันท่ี�	 1	 -	 3	 ธัันวัาคม	2564
โดียการัดีำเนน้โครังการัดัีงกล่้าวัมีวัตัถุึปีรัะสงค์เพ่�อ่พัฒนาบุคล้ากรัภายใน
ขอ่งสำนักบรั้หารัการัท่ะเบียน	 ให�มีอ่งค์ควัามร้ั�ในการัปีฏ้ิบัต้งานแล้ะ
เพ้�มศั์กยภาพบุคล้ากรัเพ่�อ่ให�การัท่ำงานเป็ีนไปีอ่ย่างมีปีรัะส้ท่ธั้ภาพ
ณ์	โรังแรัมชล้พฤกษ์์รัีสอ่รั์ท่	อ่ำเภอ่บ�านนา	จังหวััดีนครันายก
	 ท่ั�งนี�	กลุ้ม่ผู้้�เข�ารับัการัฝึ่กอ่บรัมสว่ันใหญไ่ดี�รับัการัฉีดีีวัคัซีนีปีอ้่งกนั
ไวัรััสโคโรันา	2019	(COVID	-	19)	ครับแล้�วั	แล้ะไดี�มีการัตรัวัจ	Antigen	
test	 kit	 (ATK)	 ก่อ่นเข�ารัับการัฝึ่กอ่บรัม	 โดียถึ่อ่ปีฏ้ิบัต้ตามมาตรัการั
D-M-H-T-T-A	ตล้อ่ดีรัะยะเวัล้าการัดีำเน้นการัตามโครังการัดีังกล้่าวั

นายสำมยศ พุ่่�มน้อย
รองอธิบดีีกรมการปกครอง
ฝ่่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสำารสำนเทศ

นายสำมยศ พุ่่�มน้อย
รองอธิบดีีกรมการปกครอง
ฝ่่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสำารสำนเทศ
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ราชกิจจาฯ เผยแพุ่ร�ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำำาเนา
บัตรประจำาตัวประชาชน - สำำาเนาทะเบียนบ้าน

 วนัที�	6	ธิ์นัวาคม	2564	เวับ็ไชตร์ัาชกจ้จานเุบกษ์า	เผู้ยแพรัป่ีรัะกาศ์กรัมการัปีกครัอ่ง	เรั่�อ่ง	ยกเล้้กการัเรัยีกสำเนา
บัตรัปีรัะจำตัวัปีรัะชาชน	 แล้ะสำเนาท่ะเบียนบ�าน	 ตามคำสั�งหัวัหน�าคณ์ะรัักษ์าควัามสงบแห่งชาต้	 ที่�	 21/2560
เรั่�อ่ง	 การัแก�ไขเพ้�มเต้มกฎหมาย	 เพ่�อ่อ่ำนวัยควัามสะดีวักในการัปีรัะกอ่บธัุรัก้จ	 ล้งวัันท่ี�	 4	 เมษ์ายน	พ.ศ์.	 2560	ข�อ่	 17	
ปีรัะกอ่บกับ	มต้คณ์ะกรัรัมการัขับเคล้่�อ่นการัปีฏิ้รั้ปีเพ่�อ่รัอ่งรัับการัปีรัับเปีล้ี�ยนตามนโยบาย	Thailand	4.0	ครัั�งท่ี�	1/2561	
เม่�อ่วันัท่ี�	30	เมษ์ายน	2561	โดียมนีายกรัฐัมนตรีัเป็ีนปีรัะธัาน	มีมตใ้ห�ยกเล้ก้การัใช�สำเนาบัตรัปีรัะจำตัวัปีรัะชาชนแล้ะสำเนา
ท่ะเบียนบ�าน	 เพ่�อ่รัอ่งรัับการัเปี็นรััฐบาล้ดี้จ้ท่ัล้	แล้ะมต้คณ์ะรััฐมนตรัี	 เม่�อ่วัันท่ี�	2	ตุล้าคม	2563	มีมต้เห็นชอ่บมาตรัการั
อ่ำนวัยควัามสะดีวักแล้ะล้ดีภารัะขอ่งปีรัะชาชน	(การัไม่เรัียกสำเนาเอ่กสารัท่ี�ท่างรัาชการัอ่อ่กให�จากปีรัะชาชน)

ประกาศกรมการปกครอง 
เรื่อง  ยกเลกิการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน 

 
 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ  ที่  21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่  4  เมษายน  พ.ศ.  2560  ข้อ  17  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย  Thailand  4.0  คร้ังที่  1/2561  
เมื่อวันที่  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  และมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน   
(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น 

เ พ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อ ยู่ในอ านาจของกรมการปกครองเป็นไปตาม   
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชน  และลดภาระของประชาชน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมการปกครอง  ออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จากผู้ยื่นค าขอ  
อนุมัติ  อนุญาต  จดทะเบียน  จดแจ้ง  แจ้ง  หรือการด าเนินการใด  ๆ  ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  
ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง   

ข้อ 2 กรณีจ าเป็นและต้องการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาทะเบียนบ้าน   
เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการ  ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง   
โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 

ข้อ 3 กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชนของผู้มอบอ านาจที่ผู้มอบอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
ธนาคม  จงจิระ 

อธิบดีกรมการปกครอง 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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โครงการพุ่ัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั�วไป (กล่�มบ่คคลบนพุ่้�นที�สำูง) 
ประจำาปีงบประมาณ พุ่.ศ. 2565
โดีย สำ�วนการทะเบียนทั�วไป

	 สำนัักบริิหาริการิทะเบียนั	 เล้็งเห็นปัีญหาขอ่งกลุ้่มบุคคล้บนพ่�นท่ี�ส้งหรั่อ่ปีรัะชาชนบนพ่�นท่ี�ส้ง	 หมายถึึง	 บุคคล้สัญชาต้ไท่ย

กลุ้ม่ดี�อ่ยโอ่กาส	กลุ้ม่เปีรัาะบาง	ชาวัเขา	คนไรั�สญัชาต	้หรัอ่่กลุ้ม่ชนอ่่�น	ๆ 	ท่ี�อ่าศั์ยอ่ย้บ่นพ่�นท่ี�สง้	ซีึ�งภม้ป้ีรัะเท่ศ์เป็ีนท่ี�สง้ชัน	การัเดีน้ท่างยากล้ำบาก

แล้ะมีรัะยะท่างไกล้	 ต�อ่งใช�เวัล้าในการัเดี้นท่างแล้ะเสียค่าใช�จ่ายเป็ีนจำนวันมากในการัเดี้นท่างไปีต้ดีต่อ่รัาชการัท่ี�สำนักท่ะเบียนอ่ำเภอ่

เพ่�อ่ดีำเน้นการัเกี�ยวักับงานท่ะเบียนทั่�วัไปี	 ท่ะเบียนรัาษ์ฎรั	 แล้ะบัตรัปีรัะจำตัวัปีรัะชาชน	 ซีึ�งเปี็นเอ่กสารัสำคัญท่ี�ในการัขอ่รัับส้ท่ธั้

แล้ะสวััสดี้การัต่าง	ๆ	ตามนโยบายขอ่งรััฐบาล้

	 เพ่�อ่ให�เปี้าหมายการับรั้การัปีรัะชาชน	ตามแผู้นแม่บท่ภายใต�ยุท่ธัศ์าสตรั์ชาต้	ปีรัะเดี็น	การัให�บรั้การัปีรัะชาชนแล้ะปีรัะส้ท่ธั้ภาพภาครััฐ

ท่ี�มุ่งเน�นพัฒนาการัให�บรั้การัขอ่งรััฐมีปีรัะส้ท่ธ้ัภาพ	 มีคุณ์ภาพ	 เปี็นท่ี�ยอ่มรัับขอ่งผู้้�ใช�บรั้การั	 แล้ะเป็ีนการัพัฒนาอ่ย่างครัอ่บคลุ้มท่ั�วัถึึง

บ้รัณ์าการัแบบไรั�รัอ่ยต่อ่ท่ำให�ปีรัะชาชน	 ทุ่กข์น�อ่ยล้ง	 สุขมากขึ�น	 สำนักบรั้หารัการัท่ะเบียนจึงไดี�จัดีท่ำโครังการัพัฒนารัะบบให�บรั้การั

งานท่ะเบียนท่ั�วัไปี	(กลุ้ม่บุคคล้บนพ่�นท่ี�สง้)	เพ่�อ่เป็ีนการัให�บรัก้ารัเชง้รักุแก่ปีรัะชาชนบนพ่�นท่ี�สง้ให�ไดี�รับับรัก้ารัจากภาครัฐัดี�วัยควัามสะดีวัก	

รัวัดีเรั็วั	ถึ้กต�อ่ง	แล้ะมีปีรัะส้ท่ธั้ภาพรัวัมท่ั�งไดี�รัับการัคุ�มครัอ่งส้ท่ธั้แล้ะสถึานภาพบุคคล้ตามกฎหมาย	

	 สำหริบัการิดำเนันิังานั	ตามโครังการัพัฒนารัะบบให�บรัก้ารังานท่ะเบยีนท่ั�วัไปี	(กลุ้ม่บคุคล้บนพ่�นท่ี�สง้)	ปีรัะจำปีงีบปีรัะมาณ์	พ.ศ์.	2565

สำนกับรัห้ารัการัท่ะเบยีน	กรัมการัปีกครัอ่ง	ไดี�จดัีกจ้กรัรัมการัให�บรัก้ารัดี�านงานท่ะเบยีนท่ั�วัไปี	งานท่ะเบยีนรัาษ์ฎรั	บตัรัปีรัะจำตวััปีรัะชาชน	

โดียจัดีชุดีปีฏ้ิบัต้การั	 ร่ัวัมกับสำนักท่ะเบียนอ่ำเภอ่แม่ฟ้้าหล้วัง	 แล้ะศ้์นย์บรั้หารัการัท่ะเบียนภาค	 5	 สาขาจังหวััดีเชียงรัาย	 ดีำเน้นการั

ในรัะหวั่างวัันท่ี�	 1	 -	 5	 พฤศ์จ้กายน	 2564	 ณ์	 พ่�นที่�ตำบล้แม่สล้อ่งนอ่ก	 แล้ะตำบล้เท่อ่ดีไท่ย	 การัจัดีก้จกรัรัมตามโครังการัดีังกล้่าวั

โดียอ่ธั้บดีีกรัมการัปีกครัอ่ง	 (นายธันาคม	จงจ้รัะ)	 ไดี�มอ่บหมายรัอ่งอ่ธั้บดีีกรัมการัปีกครัอ่ง	 (นายสมยศ์	พุ่มน�อ่ย)	ตรัวัจเยี�ยมให�กำล้ังใจแก่

ผู้้�ปีฏิ้บัต้งาน	แล้ะปีรัะชาชนท่ี�มารัับบรั้การัรัวัมท่ั�งมอ่บส้�งขอ่งอุ่ปีโภค	บรั้โภค	จำนวัน	300	ชุดี
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แนวทางการพุ่ัฒนาระบบการพุ่ิสำูจน์และย้นยันตัวตนทางดีิจิทัลของกรมการปกครอง
(DOPA-Digital ID)

อ้้างอ้ิง ข้้อ้เสนอ้แนะมาตรฐานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการส่�อ้สารที�จำเป็็นต่อ้ธุุรกรรมทางอ้ิเล็กทรอ้นิกส์ ว่่าด้้ว่ยีการพิิสูจน์และ
ย่ีนยีันตัว่ตนทางดิ้จิทัล - ข้้อ้กำหนด้ข้อ้งการพิิสูจน์ตัว่ตน (DIGITAL IDENTITY - IDENTITY PROOFING REQUIREMENTS)
เลข้ที�เอ้กสาร ข้มธุอ้. 19-2564

	 กรมการปกครอง	ไดี�ดีำเนน้การัพัฒนารัะบบการัพส้จ้นแ์ล้ะยน่ยนัตวััตนท่างดีจ้ท้่ลั้	ซีึ�งมรีัะบบการับรัห้ารัจัดีการัเรัยีกวัา่	Digital	ID	
Management	System	หรั่อ่	DIMS	โดียพัฒนารัะบบตามมาตรัฐานขอ่งสถึาบันมาตรัฐานเท่คโนโล้ยีแห่งชาต้อ่เมรั้กา	(National	Institute	
of	Standards	and	Technology	:	NIST)	ซีึ�งมีการักำหนดีแนวัท่างแล้ะมาตรัฐานท่ี�หล้ายปีรัะเท่ศ์นำไปีปีรัะยุกต์ใช�	โดียกรัมการัปีกครัอ่ง	
ไดี�นำมาตรัฐาน	NIST	800-63-3	Digital	Identity	Guidelines	มาเปี็นแนวัท่างในการัพัฒนา	ซีึ�งมีการักำหนดีกรัะบวันการัหล้ัก	ๆ 	ไวั�	2	ส่วัน	ค่อ่
1.	การลังทะเบียนแลัะพิ์สูจน์ตัวตน	(Enrollment	and	Identity	proofing	process)	2.	การยืนยันตนทำธิ์ุรกรรม	(Authentication	
process)	โดียกรัะบวันการัท่ั�ง	2	จะต�อ่งมกีารัรัะบรุัะดีบัควัามนา่เช่�อ่ถึอ่่	(Level	Of	Assurance	:	LOA)	เพ่�อ่สรั�างควัามมั�นใจในกรัะบวันการั
พ้ส้จน์ตัวัตน
	 การลังทะเบียนแลัะพิ์สูจน์ตัวตน	 ค่อ่	 การัแสดีงตนแล้ะพ้ส้จน์ตัวัตนวั่าคุณ์ค่อ่ใครั	 โดียใช�หล้ักฐานแล้ะการัตรัวัจสอ่บท่ี�น่าเช่�อ่ถึ่อ่	
(Identity	Assurance	Level	:	IAL)	ซีึ�งมีการักำหนดีรัะดีับควัามน่าเช่�อ่ถึ่อ่ไวั�	3	รัะดีับ	(ตามมาตรัฐานขอ่ง	NIST)	กรัมการัปีกครัอ่งกำหนดี
รัะดัีบควัามน่าเช่�อ่ถึ่อ่ที่�ใช�ค่อ่	 IAL2	 โดียแนวัท่างขอ่ง	 NIST	 เปี็นแนวัท่างมาตรัฐานท่ี�แต่ล้ะปีรัะเท่ศ์สามารัถึนำมาปีรัะยุกต์ใช�ให�สอ่ดีคล้�อ่ง
กับบรั้บท่ขอ่งแต่ล้ะปีรัะเท่ศ์	ปีรัะเท่ศ์ไท่ยเอ่งไดี�มีหน่วัยงานท่ี�เปี็นผู้้�จัดีท่ำข�อ่เสนอ่แนะเกี�ยวักับมาตรัฐานต่าง	ๆ	ท่ี�เกี�ยวักับเท่คโนโล้ยีดี้จ้ท่ัล้
เพ่�อ่ให�หน่วัยงานท่ั�งภาครััฐแล้ะเอ่กชนสามารัถึใช�เท่คโนโล้ยีด้ีจ้ทั่ล้ที่�สอ่ดีคล้�อ่งแล้ะเช่�อ่มโยงกันอ่ย่างมีควัามมั�นคงปีล้อ่ดีภัยแล้ะมีควัามน่าเช่�อ่ถึอ่่
ค่อ่	สำนักงานพัฒนาธัุรักรัรัมท่างอ่้เล้็กท่รัอ่น้กส์	 (สพธัอ่.)	ซีึ�ง	สพธัอ่.	ไดี�มีการัจัดีท่ำข�อ่เสนอ่แนะมาตรัฐานดี�านเท่คโนโล้ยีสารัสนเท่ศ์	แล้ะ
การัส่�อ่สารัท่ี�จำเปีน็ตอ่่ธุัรักรัรัมท่างอ่เ้ล้ก็ท่รัอ่นก้ส	์ว่ัาดี�วัยการัพส้จ้นแ์ล้ะยน่ยนัตวััตนท่างดีจ้ท้่ลั้	-	ข้อ้กำห์นดิ์ข้องการพ์ิสจูนต์วัตน	(DIGITAL	
IDENTITY	-	IDENTITY	PROOFING	REQUIREMENTS)	เล้ขท่ี�เอ่กสารั	ขมธัอ่.	19-2564	ข�อ่เสนอ่แนะนี�จัดีท่ำขึ�นเพ่�อ่เปี็นข�อ่กำหนดีสำหรัับ
ผู้้�พ้ส้จน์แล้ะย่นยันตัวัตน	 (identity	 provider:	 IdP)	 ในการัพ้ส้จน์ตัวัตนขอ่งบุคคล้ท่ี�ปีรัะสงค์จะใช�บรั้การัหรั่อ่ท่ำธัุรักรัรัมอ่้เล็้กท่รัอ่น้กส์
เพ่�อ่ให�	IdP	มีแนวัปีฏิ้บัต้ท่ี�เปี็นมาตรัฐานเดีียวักันตามรัะดีับควัามน่าเช่�อ่ถึ่อ่ขอ่งการัพ้ส้จน์ตัวัตน	ซีึ�งกรมการปกครองเองถืือว�าเป็นผู่้พิ์สูจน์
แลัะยืนยันตัวตน	หรั่อ่	IdP	นั�นเอ่ง
	 ตามมาตรัฐาน	ขมธัอ่.	19-2564	กรัมการัปีกครัอ่งไดี�มกีารัพส้จ้นต์วััตนอ่ย้ใ่นรัะดีบั	IAL2.3	ซีึ�งข้อ้กำห์นดิ์ข้องการตรวจสอบข้อ้มลูั
เกี�ยวกบัอตัลักัษ์ณ์	์โดียใช�บตัรัปีรัะจำตวััปีรัะชาชน	ต�อ่งมกีารัตรัวัจสอ่บข�อ่มล้้จากเครั่�อ่งอ่า่นบตัรัปีรัะจำตวััปีรัะชาชนแบบอ่เนกปีรัะสงค	์แล้ะ
ต�อ่งตรัวัจสอ่บสถึานะขอ่งบตัรัปีรัะจำตวััปีรัะชาชนดี�วัยรัะบบตรัวัจสอ่บขอ่งหนว่ัยงานรัฐั	สว่ันข้อ้กำห์นดิ์ข้องการตรวจสอบความเชื�อมโยง
ระห์ว�างบุคคลักับอัตลักัษ์ณ์์	มีว้ัธีัการัในการัตรัวัจสอ่บโดีย	การัพส้จ้น์ตวััตนแบบพบเห็นต่อ่หน�า	แล้ะใช�เท่คโนโล้ยีเปีรัยีบเท่ยีบข�อ่มล้้ชีวัมต้บ้คุค
	(biometric	comparison)	กับข�อ่ม้ล้ชีวัม้ต้จากช้ปีหรั่อ่ข�อ่ม้ล้อ่้เล้็กท่รัอ่น้กส์ท่ี�น่าเช่�อ่ถึ่อ่ขอ่งหล้ักฐานแสดีงตน	เปี็นต�น
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ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนบ้านชั�วคราวและข้อพุ่ิพุ่าท 
โดีย นายอน่ชัย คำ�าชู (สำ�วนการทะเบียนราษฎร)
 นางสำาวณัฐพุ่ร พุ่รหมมาสำก่ล (กล่�มงานบริหารทั�วไป)

ทะเบยีนบา้น

วัตถุ่ประสำงค์ของการจัดีทำาทะเบียนบ้าน

ความแตกต�างของการออกทะเบียนบ้านกรณีที�ปลูกสำร้างในเขต/นอกเขตตามกฎหมายว�าดี้วยการควบค่มอาคาร

1. บ้านที�ปลูกสำร้างในเขตประกาศใช้ กม.ว�าดี้วยการควบค่มอาคาร

	 พรัะรัาชบัญญัต้การัท่ะเบียนรัาษ์ฎรั	 พ.ศ์.	 2534	 แก�ไขเพ้�มเต้มถึึง	 (ฉีบับท่ี�	 3)	 พ.ศ์.	 2562	 กำหนดีให�ทุ่กบ�านมีเล้ขปีรัะจำบ�าน

หากบ�านใดียังไม่มีเล้ขปีรัะจำบ�าน	ให�เจ�าบ�านแจ�งต่อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งเพ่�อ่ขอ่เล้ขปีรัะจำบ�านภายใน	15	วััน	(นับแต่วัันสรั�างบ�านเสรั็จ)	

	 เพ่�อ่ควัามเป็ีนรัะเบียบเรัยีบรั�อ่ยแล้ะคุ�มครัอ่งสท้่ธัพ้่�นฐานขอ่งปีรัะชาชน	ปัีจจุบนัลั้กษ์ณ์ะท่ั�วัไปีขอ่งบ�านท่ี�ปีล้้กสรั�างจะมี	2	ปีรัะเภท่

ตามกฎหมายวั่าดี�วัยการัควับคุมอ่าคารั	 ค่อ่	 กริณีีบ้านัที�ต้้องขออนุัญาต้ปลููกสร้ิางในัเขต้ปริะกาศใช้้กฎหมายว่่าด้ว่ยการิคว่บคุมอาคาริ

แลูะกริณีบ้ีานัที�ไม่ต้อ้งขออนุัญาต้ปลูกูสร้ิางนัอกเขต้ปริะกาศใช้ก้ฎหมายว่า่ด้ว่ยการิคว่บคุมอาคาริ	เพ่�อ่เพ้�มปีรัะส้ท่ธัภ้าพในดี�านการัควับคมุ

เกี�ยวักบัควัามมั�นคงแขง็แรังควัามปีล้อ่ดีภัย	การัป้ีอ่งกันอ่คัคภียั	การัสาธัารัณ์สุข	ส้�งแวัดีล้�อ่ม	ฯล้ฯ	โดียเฉีพาะอ่ย่างย้�งในการัควับคุมการัก่อ่สรั�าง

ดีัดีแปีล้ง	รั่�อ่ถึอ่นอ่าคารั	หรั่อ่	ส้�งปีล้้กสรั�างต่าง	ๆ	

	 (1)	 ต�อ่งมีหลั้กฐานแสดีงส้ท่ธั้ครัอ่บครัอ่งท่ี�ดี้น

ท่ี�ปีล้้กสรั�างบ�าน/	ไม่วั่าจะในฐานะใดีก็ตาม	(เจ�าขอ่ง	ผู้้�เช่า	ฯล้ฯ)

	 (2)	ห์นังสืออนุญาตปลูักสร้าง	 ห์รือใบรับแจ้งการ

ก�อสรา้งอาคารที�ออกโดิ์ยเจา้พินกังานท้องถื์�น	(อบต./เทศับาลั)

	 (3)	 บัตรัปีรัะจำตัวัผู้้�แจ�งแล้ะสำเนาบัตรัปีรัะจำตัวัขอ่ง

เจ�าขอ่งท่ี�ดีน้หรัอ่่ผู้้�มอี่ำนาจอ่นญุาตให�ใช�ท่ี�ดีน้เพ่�อ่การัปีล้ก้สรั�างบ�าน

	 (4)	 ตรัวัจสภาพบ�านท่ี�ขอ่กำหนดีเล้ขปีรัะจำบ�าน

(ปีล้้กสรั�างเสรั็จ/เก่อ่บเสรั็จ/เข�าอ่ย้่ไดี�เปี็นปีกต้หรั่อ่ไม่)

ห์มายเห์ต ุกรณ์ผ้ีู้�ขอ่เล้ขปีรัะจำบ�านมหีล้กัฐานแสดีงสท้่ธัค้รัอ่บครัอ่ง

ท่ี�ดีน้ท่ี�ปีล้ก้สรั�างบ�าน	แต�ไม�มีหล้กัฐานการัขอ่อ่นญุาตปีล้ก้สรั�างบ�าน

หรั่อ่ใบรัับแจ�งการัก่อ่สรั�าง

นายทะเบียนกำห์นดิ์เลัข้ประจำบ้าน
แลัะเลัข้รห์ัสประจำบ้าน

นายทะเบียนกำห์นดิ์เลัข้ประจำบ้าน								
แลัะเลัข้รห์ัสบ้านเป็นการชั�วคราว

(แนะนำเจ้าบ้านให์้ดิ์ำเน์นการให์้ถืูกต้อง
ตาม	กม.ว�าดิ์้วยการควบคุมอาคาร)

นายทะเบียนกำห์นดิ์เลัข้ประจำบ้าน	แลัะ
เลัข้รห์ัสประจำบ้านเป็นการชั�วคราว 

(บันท่ึกข�อ่ควัามไวั�ในสำเนาท่ะเบียนบ�าน
ฉีบับเจ�าบ�านวั่า	“ผู่้ใดิ์จะอ้างทะเบียนบ้าน
ชั�วคราวฉับับนี�เพิื�อแสดิ์งว�าตนมีส์ทธิ์์ใน
ที�ดิ์์นห์รือเป็นเจ้าข้องกรรมส์ทธิ์์�ในที�ดิ์์น

ที�บ้านห์ลัังนี�ตั�งอยู�ม์ไดิ์้”)

ห์มายเห์ตุ กรณ์ีผู้้�ขอ่เล้ขปีรัะจำบ�านไม�มีหล้ักฐานแสดีงส้ท่ธั้

ครัอ่บครัอ่งท่ี�ดี้นท่ี�ปีล้้กสรั�างบ�าน
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ข้อพุ่ิพุ่าทเกี�ยวกับการออกทะเบียนบ้าน

2. บ้านที�ปลูกสำร้างนอกเขตประกาศใช้ กม.ว�าดี้วยการควบค่มอาคาร

	 เม่�อ่ปีรัากฏิเหตุการัณ์์ปีรัะชาชนไดี�สรั�างบ�าน	 แล้ะเข�าอ่ย้่อ่าศ์ัยในพ่�นท่ี�ท่ี�มีข�อ่พ้พาท่กับเจ�าหน�าที่�ขอ่งรััฐ	 เช่น	 พ่�นท่ี�ปี่าสงวัน

พ่�นท่ี�อ่ทุ่ยานแหง่ชาต	้ท่ี�สาธัารัณ์ปีรัะโยชน	์ท่ี�รัาชพสัดี	ุต่อ่มาปีรัะชาชนไดี�มคีวัามปีรัะสงคข์อ่อ่อ่กท่ะเบยีนบ�าน	โดียอ่�างวัา่ไดี�อ่ย้อ่่าศ์ยัในพ่�นท่ี�

ก่อ่นมีคดีีพ้พาท่เก้ดีขึ�น	กรัณ์ีดีังกล้่าวัมีรัะเบียบกฎหมายท่ี�ใช�เปี็นแนวัท่างการัพ้จารัณ์า	ดีังนี�

	 1.	รัะเบียบสำนักท่ะเบียนกล้างวั่าดี�วัยการัจัดีท่ำท่ะเบียนรัาษ์ฎรั	พ.ศ์.	2535	แก�ไขเพ้�มเต้มถึึง	(ฉีบับท่ี�	7)	พ.ศ์.	2562		

	 	 ข�อ่	20	บ�านท่ี�ปีล้้กสรั�างในท่ี�สาธัารัณ์ะ	หรั่อ่โดียบุกรัุกปี่าสงวัน	หรั่อ่โดียม้ไดี�รัับอ่นุญาตตามกฎหมายวั่าดี�วัยการัควับคุม

การักอ่่สรั�างอ่าคารัหรัอ่่ตามกฎหมายอ่่�น	ให�ถึอ่่เปีน็บ�านท่ี�จะต�อ่งกำหนดีบ�านเล้ขท่ี�ให�	โดียในการัจดัีท่ำท่ะเบยีนบ�านให�รัะบคุำวัา่	“ท่ะเบยีนบ�าน

ชั�วัครัาวั”	เม่�อ่ไดี�รัับการัแก�ไขให�ถึ้กต�อ่งตามกฎหมายท่ี�เกี�ยวัข�อ่งแล้�วั	ให�ขีดีฆ่่าคำวั่า	“ท่ะเบียนบ�านชั�วัครัาวั”	อ่อ่กไปี

	 	 ข�อ่	 32	 เม่�อ่เจ�าบ�านหรั่อ่บุคคล้ท่ี�ไดี�รัับมอ่บหมายจากเจ�าบ�าน	 แจ�งต่อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�ง	ณ์	 สำนักท่ะเบียนอ่ำเภอ่

หรั่อ่สำนักท่ะเบียนท่�อ่งถึ้�นเพ่�อ่ขอ่เล้ขปีรัะจำบ�าน	 ให�นายท่ะเบียนรัับคำรั�อ่งตามแบบ	ท่.รั.9	 ตรัวัจสอ่บวั่าบ�านท่ี�ขอ่กำหนดีเล้ขปีรัะจำบ�าน

ปีล้้กสรั�างอ่ย้่ในเขต	หรั่อ่	นอ่กเขตปีรัะกาศ์ใช�กฎหมายวั่าดี�วัยการัควับคุมอ่าคารัหรั่อ่ไม่

	 กรัณ์ีแจ�งขอ่เล้ขปีรัะจำบ�านต่อ่	นายทะเบียนผู่้รับแจ้ง

ประจำห์มู�บ้าน	 (กำนัน/ผู่้ให์ญ�บ้าน)	 ให�กำนัน/ผู้้�ใหญ่บ�าน

ในพ่�นท่ี�ดีงักล้า่วั	รับัคำรั�อ่งตามแบบ	ท่.รั.9	แล้�วัรัวับรัวัมหล้กัฐาน

ส่งให�นายท่ะเบียนอ่ำเภอ่หรั่อ่นายท่ะเบียนท่�อ่งถึ้�นเพ่�อ่จัดีท่ำ

ท่ะเบียนบ�านหร่ัอ่ท่ะเบียนบ�านชั�วัครัาวั	ท่ั�งในกรัณี์บ�านที่�ต�อ่งไดี�รับั

การัอ่นุญาตปีล้้กสรั�าง	 หรั่อ่บ�านท่ี�ไม่ต�อ่งไดี�รัับการัอ่นุญาต

ปีล้้กสรั�างตามกฎหมายวั่าดี�วัยการัควับคุมอ่าคารัก็ดีำเน้นการั

เช่นเดีียวักันท่ั�ง	2	กรัณ์ี	

	 (1)	 ต�อ่งมีหลั้กฐานแสดีงส้ท่ธั้ครัอ่บครัอ่งท่ี�ดี้น

ท่ี�ปีล้้กสรั�างบ�าน/	ไม่วั่าจะในฐานะใดีก็ตาม	(เจ�าขอ่ง	ผู้้�เช่า	ฯล้ฯ)

	 (2)	 บัตรัปีรัะจำตัวัผู้้�แจ�งแล้ะสำเนาบัตรัปีรัะจำตัวัขอ่ง

เจ�าขอ่งท่ี�ดีน้หรัอ่่ผู้้�มอี่ำนาจอ่นญุาตให�ใช�ท่ี�ดีน้เพ่�อ่การัปีล้ก้สรั�างบ�าน

	 (3)	ตรัวัจสภาพบ�านท่ี�ขอ่กำหนดีเล้ขปีรัะจำบ�าน	(ปีล้้ก

สรั�างเสรั็จ/เก่อ่บเสรั็จ/เข�าอ่ย้่ไดี�เปี็นปีกต้หรั่อ่ไม่)

นายทะเบียนกำห์นดิ์เลัข้ประจำบ้าน
แลัะเลัข้รห์ัสประจำบ้าน

นายทะเบียนกำห์นดิ์เลัข้ประจำบ้าน	แลัะ
เลัข้รห์ัสประจำบ้านเป็นการชั�วคราว	

(บันท่ึกข�อ่ควัามไวั�ในสำเนาท่ะเบียนบ�าน
ฉีบับเจ�าบ�านวั่า	“ผู่้ใดิ์จะอ้างทะเบียนบ้าน
ชั�วคราวฉับับนี�เพิื�อแสดิ์งว�าตนมีส์ทธิ์์ใน
ที�ดิ์์นห์รือเป็นเจ้าข้องกรรมส์ทธิ์์�ในที�ดิ์์น

ที�บ้านห์ลัังนี�ตั�งอยู�ม์ไดิ์้”)

ห์มายเห์ตุ กรณ์ีผู้้�ขอ่เล้ขปีรัะจำบ�านไม�มีหล้ักฐานแสดีงส้ท่ธั้

ครัอ่บครัอ่งท่ี�ดี้นท่ี�ปีล้้กสรั�างบ�าน



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

10 ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

	 2.	นายท่ะเบียนพ้จารัณ์ากรัณ์ีข�อ่พ้พาท่ในปีรัะเดี็น	ดีังนี�	

	 	 2.1	สอ่บสวันผู้้�ย่�นคำรั�อ่งขอ่เล้ขท่ี�บ�าน	วัา่เป็ีนบ�านท่ี�ปีล้ก้สรั�างในที่�ดีน้ขอ่งรัฐัหรัอ่่ไม	่ให�ปีรัากฏิข�อ่เท่จ็จรัง้วัา่ท่ี�ดีน้ดีงักล้า่วั

เปี็นท่ี�ดี้นปีรัะเภท่ใดี

	 	 2.2	บ�านท่ี�ปีล้้กสรั�างเปี็นบ�านท่ี�ต�อ่งดีำเน้นการัตามกฎหมายวั่าดี�วัยการัควับคุมอ่าคารัหรั่อ่ไม่

	 	 2.3	แจ�งเปี็นหนังส่อ่ไปียังกำนัน	ผู้้�ใหญ่บ�าน	หรั่อ่อ่งค์กรัปีกครัอ่งส่วันท่�อ่งถึ้�นท่ี�เกี�ยวัข�อ่งให�ตรัวัจสอ่บข�อ่เท่็จจรั้งเกี�ยวักับ

ท่ี�ดี้นท่ี�ปีล้้กสรั�างบ�าน	

	 	 2.4	 หากผู้ล้การัตรัวัจสอ่บปีรัากฏิวั่าบ�านท่ี�ขอ่เล้ขปีรัะจำบ�าน	 ปีล้้กสรั�างโดียบุกรุักท่ี�ดี้นขอ่งรััฐ	 ท่ี�สาธัารัณ์ะ	 หรั่อ่ที่�ดี้น

ซีึ�งเปี็นท่ี�ท่รัาบกันโดียท่ั�วัไปีวั่า	ไม่ใช่ท่ี�ดี้นเพ่�อ่การัอ่ย้่อ่าศ์ัย	ให�นายท่ะเบียนกำหนดีเล้ขปีรัะจำบ�านแล้ะจัดีท่ำท่ะเบียนบ�านชั�วัครัาวั	พรั�อ่มท่ั�ง

แจ�งเปี็นหนังส่อ่ไปียังหน่วัยงานท่ี�รัับผู้้ดีชอ่บดี้แล้ท่ี�ดี้นดีังกล้่าวัดีำเน้นการัตามอ่ำนาจหน�าท่ี�	 รัวัมถึึงแจ�งพนักงานท่�อ่งถึ้�นให�ดีำเน้นการั

ตามกฎหมายวั่าดี�วัยการัควับคุมอ่าคารัดี�วัย

----------------------------

ขอ่ขอ่บคุณ์ภาพปีรัะกอ่บ	https//readthecloud.co/pittmomo-my-little-kitchen
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สาระน่่าร้�
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สำำานักทะเบียนอำาเภอที�ไดี้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสำะดีวก (GECC) ประจำาปี พุ่.ศ. 2564 

สำำานักทะเบียนอำาเภอยะหริ�ง จังหวัดีปัตตานี
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สำำานักทะเบียนอำาเภอที�ไดี้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสำะดีวก (GECC) ประจำาปี พุ่.ศ. 2564 

สำำานักทะเบียนอำาเภอเม้องลำาปาง จังหวัดีลำาปาง



 ถาม	 ซี่�อ่บ�านมาตอ่่จากคนอ่่�นมา	แตย่งัมรีัายการับคุคล้ในท่ะเบยีนบ�านรัะบเุปีน็เจ�าบ�าน	เรัาในฐานะเจ�าขอ่งกรัรัมส้ท่ธ้ั�	

(ช่�อ่ยังไม่ย�ายเข�าในท่ะเบียนบ�าน)	แต่ต�อ่งการัแจ�งย�ายบุคคล้ในท่ะเบียนอ่อ่กไวั�ท่ะเบียนบ�านกล้างไดี�หรั่อ่ไม่

	 ตอบ	กรัณ์ดีีงักล้า่วัหากข�อ่เท่จ็จรัง้ปีรัากฏิวัา่บคุคล้ซีึ�งมชี่�อ่แล้ะรัายการับคุคล้ในท่ะเบยีนบ�านไดี�ย�ายอ่อ่กจากบ�านหล้งั

ดีงักล้า่วัเกน้กวัา่	180	วันั	โดียไมท่่รัาบวัา่ไปีอ่ย้ท่่ี�ใดี	ยอ่่มเปีน็หน�าท่ี�ขอ่งผู้้�ซีึ�งเปีน็เจ�าบ�านหล้งัดีงักล้า่วั	ท่ี�จะดีำเนน้การัแจ�งการัย�ายอ่อ่ก

ขอ่งบุคคล้ท่ี�มีช่�อ่ในท่ะเบียนบ�านต่อ่นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�ง	 หากบ�านดีังกล้่าวัเป็ีนบ�านว่ัางแล้ะไม่มีผู้้�อ่าศั์ยอ่ย้่ในบ�านแล้�วั	 ผู้้�ซี่�อ่บ�าน

ในฐานะเจ�าขอ่งกรัรัมสท้่ธั้�รัายใหม่ไดี�เข�าอ่ย้อ่่าศั์ยแล้ะครัอ่บครัอ่งบ�านหลั้งดีงักล่้าวั	ย่อ่มสามารัถึดีำเนน้การัในฐานะเจ�าบ�านแจ�งย�าย

บุคคล้ท่ี�มีช่�อ่แล้ะรัายการับุคคล้ในท่ะเบียนบ�านดีังกล้่าวัเข�าในท่ะเบียนบ�านกล้างไดี�

 ถาม	 จะขอ่สอ่บถึามเรั่�อ่งท่ะเบียนบ�านในกรัณ์ีท่ี�ท่ะเบียนบ�านมีบุคคล้ท่ี�ตายไปีแล้�วัแต่ยังไม่ไดี�แจ�งตายอ่ย้่	 2	 คน

เขายงัคงมชี่�อ่อ่ย้	่ณ์	ปัีจจบุนั	แต่เรัาจะจำหนา่ยท่ั�ง	2	คน	นี�อ่อ่กแล้�วัจะเอ่าผู้มเข�าไปีแท่นควัรัท่ำยังไงครับั	แล้�วัผู้มอ่าย	ุ16	ปี	ีถึ�าเข�าไปีอ่ย้่

ในท่ะเบียนบ�านจะสามารัถึท่ำไดี�หรัอ่่ไม่	ปีรัะเด็ีนคอ่่ยายผู้มท่ี�เป็ีนเจ�าบ�านเสียชีวัต้แล้�วัดี�วัยครับั	แตย่งัเหล้อ่่	2	คนนี�อ่ย้แ่ต่คน	2	คนนี�

ไดี�ตายไปีแล้�วันะครัับเม่�อ่	50	ปีีก่อ่นแต่ยังไม่ไดี�แจ�งตาย	แล้�วัในท่ะเบียนบ�านนี�ก็มีแต่คนท่ี�ตายไปีแล้�วักับตายไม่ไดี�แจ�งตายอ่ย้่	2	คน

ขอ่คำปีรึักษ์าดี�วัยครับัวัา่ควัรัท่ำไงดีคีรับั	เพรัาะยายผู้มจะให�ผู้มเข�าไปีอ่ย้ใ่นท่ะเบยีนบ�านนี�คนเดียีวัแล้�วัผู้มอ่ายแุค	่16	ปี	ีจะสามารัถึ

ท่ำไดี�หรั่อ่ไม่ครัับ

	 ตอบ	กรัณ์ีตามข�อ่เท่็จจรั้งดีังกล้่าวั	 หากปีรัากฏิวั่าบุคคล้ที่�มีช่�อ่แล้ะรัายการับุคคล้ในท่ะเบียนบ�านไดี�เสียชีวั้ตแล้�วัจร้ัง	

แต่ยังปีรัากฏิช่�อ่แล้ะรัายการับุคคล้ในท่ะเบียนบ�าน	 โดียยังไม่ไดี�มีการัแจ�งตายหรั่อ่จำหน่ายรัายการับุคคล้	 ให�เจ�าบ�านหรั่อ่บุคคล้

ที่�ไดี�รับัมอ่บหมายดีำเนน้การัแจ�งการัตายหรัอ่่จำหนา่ยรัายการับคุคล้ให�ถึก้ต�อ่งตามข�อ่เท่จ็จรัง้	กรัณ์ที่ี�เจ�าบ�านเสยีชวีัต้แล้�วัยังไมไ่ดี�มี

การัโอ่นกรัรัมส้ท่ธั้�บ�านหล้งัดัีงกล้า่วัให�แก่ผู้้�ใดี	โดียมผีู้้�อ่าศ์ยัอ่ย้ใ่นบ�านซีึ�งเปีน็ผู้้�เยาว์ัแล้ะครัอ่บครัอ่งบ�านหลั้งดีงักล้า่วัมคีวัามปีรัะสงค์

เปี็นเจ�าบ�าน	หากนายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งพ้จารัณ์าแล้�วัเห็นวั่าบุคคล้ดีังกล้่าวัท่ำหน�าท่ี�ดีังกล้่าวัไดี�	ก็ให�ท่ำหน�าท่ี�เจ�าบ�านไดี�

 ถาม	 ดี้ฉีันในฐานะเจ�าบ�าน	ต�อ่งการัแจ�งย�ายช่�อ่ญาต้	3	คน	เข�าท่ะเบียนบ�าน	จำเปี็นต�อ่งให�ญาต้ท่ั�ง	3	คน	ไปีดี�วัยหรั่อ่ไม่

ถึ�าไม่ต�อ่งไปีดี�วัย	จำเปี็นต�อ่งใช�เอ่กสารัใดีบ�างคะ

	 ตอบ	กรัณ์ีเจ�าบ�านเปี็นผู้้�แจ�งย�ายบุคคล้เข�าในท่ะเบียนบ�าน	 นายท่ะเบียนผู้้�รัับแจ�งจะเรัียกตรัวัจสอ่บหล้ักฐานใบแจ�ง	

การัย�ายท่ี�อ่ย้่แล้ะสอ่บถึามผู้้�แจ�งย�ายให�ปีรัากฏิข�อ่เท่็จจรั้งวั่าบุคคล้ท่ี�มีรัายการัในหล้ักฐานใบแจ�งการัย�ายดีังกล้่าวัไดี�เข�าอ่าศ์ัยอ่ย้่

ในบ�านท่ี�จะปีรัะสงคจ์ะย�ายเข�าหรัอ่่ไม	่หากปีรัากฏิข�อ่เท่จ็จรัง้วัา่บคุคล้ดีงักล้า่วัไดี�อ่าศ์ยัอ่ย้จ่รัง้	นายท่ะเบยีนผู้้�รัับแจ�งก็จะดีำเนน้การั

รัับแจ�งย�ายเข�า	โดียไม่จำเปี็นจะต�อ่งให�ผู้้�ท่ี�ปีรัะสงค์จะย�ายเข�ามาแสดีงตนแต่อ่ย่างใดี

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

14 ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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ปััญหาทะเบียนและบัตรปััญหาทะเบียนและบัตร   ฯฯ
สำ�ม�รถอำ่�นข�อำม้ลเพิ่มเติมได�ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548
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ที�ปรึกษ์าก์ตต์มศัักดิ์์�	ธันาคม	จงจ้รัะ,	ศ์ักดี้�ฤท่ธั้�	สล้ักคำา,	พ้รั้ยะ	ฉีันท่ดี้ล้ก,	รั.ต.ท่.	ภพชนก	ชล้านุเครัาะห์,	สมยศ์	พุ่มน�อ่ย	บรรณ์าธิ์์การอำานวยการ	สันต้	รัังษ์้รัุจ้

ท์ี�ปรึกษ์า	สัญชัย	เตชน้ม้ตวััช,	สุชาต้	ธัานีรััตน์,	ล้ักษ์ณ์า	อ่ภ้รัต้ปีัญญา,	ปีรัีชา	อ่นันต์วัรันาถึ,	พ้ธัาสรัวัง	จันท่รั์ฉีายฉีัตรั,	ธัีรัภัท่รั	มีอ่ารัีย์,	จ้รัวััฒน์	ดีุษ์ฎีธัารัางก้รั,	เอ่กอ่นันต์	ศ์รัีอ่้นท่รั์,	สุรั้ยศ์ักดี้�	เหม่อ่นอ่่วัม

บรรณ์าธิ์์การประจำาฉับับ	ชาครั้ต	ตันพ้รัุฬห์	กองบรรณ์าธิ์์การ	ณ์รังค์ฤท่ธั้�	มาท่อ่ง,	ณ์ัฐพรั	พรัหมมาสกุล้,	กรัอ่งแก�วั	แสงภ้รั้ภัท่รั์	ฝ่่ายจัดิ์ทำา	ศ์ุภเชษ์ฐ	แสนยางนอ่ก,	ส้ตานัน	ไชยา	ฝ่่ายทะเบียนแลัะจัดิ์ส�ง	สุรัพล้	ศ์ุยะสุนานนท่์,	พรัท่้พย์	สงศ์รัีอ่้นท่รั์

พิ์มพิ์ที�	:	โรังพ้มพ์อ่าสารัักษ์าดี้นแดีน	กรัมการัปีกครัอ่ง

ความดีี = ความสุุขความดีี = ความสุุข
 ศููนย์์บริิหาริการิทะเบีย์นภาค 9 สาขาจัังหวััด ตริัง สงขลา ปััตตานี และสตูล ริ่วัมกับสำานักทะเบีย์นอำำาเภอำ

ในพื้้�นที�อำอำกให้บริิการิจััดทำาบัตริปัริะจัำาตัวัปัริะชาชน กริณีีผูู้้ปั่วัย์ติดเตีย์ง คนชริา ผูู้้พื้ิการิจันไม่สามาริถเคล้�อำนย์้าย์ได้

ปัริะจัำาเด้อำน พื้ฤศูจัิกาย์น 2564 จัำานวัน 28 ริาย์

สำาขาจังหวัดีตรัง

สำาขาจังหวัดีสำงขลา

สำาขาจังหวัดีปัตตานี

สำาขาจังหวัดีสำตูล

“ แม้้ความ้ดีีจะเป็็นไดี้แค่รููป็ธรูรูม้และนาม้ธรูรูม้

แต่่ความ้ดีีเป็็นน้ำหล่อเลี้ยงทีี่�เรูาสาม้ารูถหยิบย่�นให้กัันและกัันไดี้ ”



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

เกร็ดความรูสุขภาพ


	PThe One 1264
	The One 1264

