
 
รายงานการประชุม 

คณะทํางานการพิจารณาการเข�าถึงข�อมูลการบูรณาการฐานข�อมูลประชาชน 
และการบริการภาครัฐ (Linkage Center) 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
ในวันศุกร7ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห�องประชุมบัวฉัตร ช้ัน ๘ อาคารกรมการปกครอง (คลองเก�า) 
.......................................... 

ผู�มาประชุม 
๑. นายชํานาญวทิย�  เตรัตน�  รองอธิบดีกรมการปกครอง        ประธานคณะทาํงาน 
๒. นายนพพล  พิเศษพงษา     ผู%แทนสาํนักงานอัยการสงูสุด   คณะทํางาน 
๓. นางสาวปศิญา  เชื้อดี       ผู%แทนสาํนักงานคณะกรรมการข%อมูลข-าวสาร     คณะทํางาน 

                                           ของราชการ  สํานักนายกรัฐมนตรี              
๔. นายศรัณย�  ทองคํา  ผู%แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน 
๕. ดร.ปรีชา  สร%อยสวน (แทน)  ผู%อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ       คณะทํางาน 

                                            กรมการปกครอง 
๖. นางอาภรณ�  ใหม-มงคล  (แทน) ผู%อํานวยการสํานักกิจการความม่ันคงภายใน   คณะทํางาน 
                                                  กรมการปกครอง       

๗. นายธานนิทร�  สัตยะวงศ� (แทน)   ผู%อํานวยการศูนย�เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย        

๘. นายวนีัส  สสีุข          ผู%เชี่ยวชาญเฉพาะด%านการบริหารการทะเบียน  คณะทํางาน 
         สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 

๙. นายสญัชัย  เตชนิมิตวชั     ผู%เชี่ยวชาญเฉพาะด%านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทํางาน 
         และระบบข%อมูล  สํานักบริหารการทะเบียน  
        กรมการปกครอง 

๑๐. นายสชุาติ  ธานีรัตน�     ผู%อํานวยการส-วนบริหารและพฒันาเทคโนโลย ี        คณะทํางาน/เลขานุการ 
     การทะเบียน  สํานักบริหารการทะเบียน  
        กรมการปกครอง 
๑๑. นายชลอ  อินทพนัธุ�     หัวหน%ากลุ-มงานระบบประมวลผลและการสื่อสาร    คณะทํางาน/ผู%ช-วยเลขานุการ 

    สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  
 

ผู�ไมBมาประชุม 
๑. ผู%เชี่ยวชาญเฉพาะด%านกฎหมาย  สํานักงานผู%เชี่ยวชาญเฉพาะด%านกฎหมาย กรมการปกครอง 
๒. ผู%เชี่ยวชาญเฉพาะด%านกฎหมาย  สํานักกฎหมาย สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๓. ผู%อํานวยการสํานักนโยบายและแผน    สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ผู�เข�าประชุมเพ่ือชี้แจง 
๑. พล.ต.ต. สุนทร  เฉลิมเกียรติ ผบก.ศูนย�เทคโนโลยสีารสนเทศกลาง  สํานักงานตาํรวจแห-งชาติ 
๒. ร.ต.ท. ธนบูรณ�  กมลรัตนกุล ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  สํานักงานตาํรวจแห-งชาต ิ
๓. พ.ต.อ. หญิง กฤติกา  ชื่นจิตต� สํานักงานพสิูจน�หลักฐาน  สํานกังานตาํรวจแห-งชาต ิ
๔. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์  ตรีรัตนนนท� สํานักงานพสิูจน�หลักฐาน  สํานกังานตาํรวจแห-งชาต ิ
๕. พ.ต.ท. หญิง สุทิศา  รัตนเทวมาตย� สํานักงานพสิูจน�หลักฐาน  สํานกังานตาํรวจแห-งชาต ิ
๖. นายดิเรก  แตงทอง    กรมการขนส-งทางบก               
๗. นางสาวเย็นฤดี  ศรีพรม  กรมการขนส-งทางบก 
๘. นางสุวรรณา  สมทรัพย�  กรมการขนส-งทางบก    
๙.  นางสาวเย็นฤดี  ศรีพรม    กรมการขนส-งทางบก     
๑๐. นางสาววาสวลี  วรรณทว ี  กรมการกงสุล     
๑๑. นางสาววรัญญา  พรรณโรจน� กรมการกงสุล     
๑๒. นางสาวอรณี  ปานทผลนิ  สํานักงานประกันสังคม    
๑๓. นายวฒุิชัย  ตณิรัตน�  สํานักงานประกันสังคม     
๑๔. นายสุขนิรันดร�  นิรมิตรสุขพรกุล สํานักงานประกันสังคม         
๑๕. นายธเนศ  จันทร�รุ-งสกุล  สํานักงานประกันสังคม 
๑๖. นางขนษิฐา  ผลเจริญ  การประปานครหลวง 
๑๗. นางสาวเนตรชนก  ภุมมา  การประปานครหลวง 
๑๘. นายณรงค�ศักดิ์  พิมพ�หน ู  การไฟฟHานครหลวง 
๑๙. นายธนะศักดิ์  เตียวปIยกุล  การไฟฟHานครหลวง 
๒๐. นายสาโรจน�  รามรินทร�  สํานักข-าวกรองแห-งชาต ิ
๒๑. นายปJญญา  หร-องเจริญ   สํานักข-าวกรองแห-งชาต ิ
๒๒. นายฉัตรชัย  ยอดอุดม  สํานักงานคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
๒๓. นายชนม�สวัสดิ์  ประศาสน�ครุการ  สํานักงานคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๒๔. น.ส.วรรณา  ตรีมหาโชค   สํานักงานคณะกรรมการข%อมูลข-าวสาร    

  
รายชื่อผู�เข�ารBวมประชุม 

๑. นางบุญยิ่ง  ชั่งสัจจา  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
๒. นายพสิิษฐ�พงศ�  หล-อยดา  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
๓. นางพชัรี  แสวงทรัพย�  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
๔. นางสาวสุภาพร  โฉมเฉลา  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
๕. นายธรรมนูญ  คําด ี  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
๖. นายรังสฤษดิ์  พรมแก%ว  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
๗. นายสุรชัช  อะโรคา  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
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เริ่มประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน กล-าวเปIดการประชุมและแจ%งว-าในการประชุมวันนี้ เปKนการพิจารณาการขอเชื่อมโยงข%อมูลของส-วน
ราชการ ผ-านระบบการบูรณาการฐานข%อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  

ฝWายเลขานุการฯ แจ%งให%ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ตามท่ีได%ส-งไปพิจาณา
ล-วงหน%าแล%ว     

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีได%ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงมติว-า 

๑. เห็นชอบในหลักการให%ทุกส-วนราชการและหน-วยงานของรัฐดําเนินการตามแนวทางการบูรณาการ
ฐานข%อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมท้ังปรับปรุงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข%องให%รองรับการดําเนินการ
เชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข%อมูลในการบูรณาการฐานข%อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินการให%เปKนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใน
ระยะแรกของการดําเนินการให%เปKนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยในระยะแรกของการดําเนินการให%
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน-วยงานท่ีเก่ียวข%องดําเนินการให%เกิดผล
สัมฤทธิ์อย-างเปKนรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 

๒. ให%กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เปKนหน-วยงานหลักร-วมกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และหน-วยงานท่ีเก่ียวข%องกําหนดรูปแบบและควบคุมการเข%าถึงข%อมูลให%เปKนไปตาม
อํานาจหน%าท่ีของหน-วยงานต-างๆ โดยคํานึงถึงความสอดคล%องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส�แห-งชาติ (National e-Payment Master Plan) การปHองกันไม-ให%เกิดผลกระทบ
ต-อการรักษาความม่ันคงของประเทศ ความม่ันคงและปลอดภัยในการใช%งานระบบสารสนเทศ การคุ%มครองข%อมูล
ส-วนบุคคล ท้ังนี้ ให%กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลการเชื่อมโยงข%อมูลทะเบียนราษฎรตามแนวทางดังกล-าวจะต%องไม-
เปKนการนําไปใช%เพ่ือประโยชน�ในทางธุรกิจด%วย 

๓. ให%กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ท-องเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 
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กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สํานักสภาความม่ันคงแห-งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติไปพิจารณาดําเนินการต-อไป 

๓.๒ สํานักงานตํารวจแหBงชาติ มีหนังสือช้ีแจงข�อจํากัดในการเช่ือมโยงข�อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม  

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ยังคงมีข�อห�วงใยในการยืนยันตัวบุคคลด�วยเลขประชาชน 13 หลัก ว�ามีความ
คลาดเคลื่อนไม�สามารถยืนยันตัวบุคคลได�ถูกต�องเท�ากับการตรวจด�วยลายพิมพ*นิ้วมือ  เห็นควรตรวจประวัติยืนยัน
ตัวบุคคล  โดยใช�ภาพนิ้วหัวแม�มือซ�าย-ขวา จากฐานข�อมูลทะเบียนกลางกรมการปกครอง ประกอบกับเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก โดยจะมีการพัฒนา web service รองรับต�อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

พิจารณาการขอเชื่อมโยงข%อมูลของส-วนราชการ ผ-านระบบการบูรณาการฐานข%อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center)  

ท่ีประชุมพิจารณาให%ความเห็นชอบในการแลกเปลี่ยนข%อมูล ดังนี้ 

๔.๑ ข�อมูลหมายจับ  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : สํานักงานตํารวจแห-งชาติ (สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) ได%ให%ความยินยอมเพ่ือให%คณะทํางานพิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%หน-วยงานต-างๆ นําข%อมูลไป
ใช%งาน ประกอบด%วย 

(๑)  สํานักกิจการความม่ันคงภายใน (สน.มน.)  กรมการปกครอง  นําไปใช%ในภารกิจการออก
หนังสือผ-านแดน (Border Pass) โดยการตรวจสอบหมายจับก-อนการออกหนังสือผ-านแดน หากตรวจพบหมายจับ 
ระบบจะไม-ออกหนังสือผ-านแดนให%ผู%ขอออกหนังสือผ-านแดน และจะดําเนินการแจ%งเจ%าหน%าท่ีตํารวจดําเนินการตาม
กฎหมายต-อไป ซ่ึงเปKนความร-วมมือระหว-างกรมการปกครองกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ  ตามหนังสือ สํานักงาน
ตํารวจแห-งชาติ ท่ี ตช. ๐๐๓๓.๔๓/๙๕๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๒)  กรมการกงสุล (กองหนังสือเดินทาง)  กระทรวงการตBางประเทศ  ท่ีประชุมทบทวนการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ตามท่ีให%กรมการกงสุลกลับไปพิจารณา ผลการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาให%ความ
เห็นชอบให%กรมการกงสุลใช%ข%อมูลหมายจับ ในภารกิจการตรวจสอบผู%ขอหนังสือเดินทาง แทนแนวทางเดิมซ่ึง
กรมการกงสุลรับข%อมูลหมายจับในแต-ละรอบมาจัดเก็บไว%เพ่ือตรวจสอบ  

(๓)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบและไต-สวนข%อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติการกระทําความผิด และ
ประกาศสืบจับ โดยอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติมาตรการของฝWายบริหารในการปHองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓ และ คําสั่ง คสช. ฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 



-๕- 
 

๔.๒  ข�อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : สํานักงานตํารวจแห-งชาติ  (สํานักงาน
พิสูจน�หลักฐานตํารวจ) ได%ให%ความยินยอมเพ่ือให%คณะทํางานพิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%  

(๑)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบและไต-สวนข%อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติการกระทําความผิด และ
ประกาศสืบจับ 

๔.๓  ข�อมูลทะเบียนยานพาหนะและใบอนุญาตขับรถ  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : กรมการขนส-งทางบก ได%
ให%ความยินยอมเพ่ือให%คณะทํางานพิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%  

(๑)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบและไต-สวนข%อเท็จจริงเก่ียวกับคดีและการกระทําความผิด  

๔.๔  ข�อมูลหนังสือเดินทาง  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : กรมการกงสุล  ได%ให%ความยินยอมเพ่ือให%
คณะทํางานพิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%  

(๑)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบและไต-สวนข%อเท็จจริงเก่ียวกับคดีและการกระทําความผิด  

๔.๕  ข�อมูลทะเบียนอาวุธปKน  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : กรมการปกครอง (สํานักการสอบสวนและนิติการ) 
ได%ให%ความยินยอมเพ่ือให%คณะทํางานพิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%  

(๑)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบและไต-สวนข%อเท็จจริงสถานะบุคคล การเดินทาง ท่ีเก่ียวข%องกับคดี
และการกระทําความผิด  

๔.๖  ข�อมูลผู�ประกันตน  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : สํานักงานประกันสังคม ได%ให%ความยินยอม
เพ่ือให%คณะทํางานพิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%  

(๑)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบ สอบสวน และไต-สวนข%อเท็จจริงเก่ียวกับสถานะผู%ประกันตนและ
ข%อมูลท่ีเก่ียวข%อง ในการกระทําความผิด  

(๒)  สํานักงานตํารวจแหBงชาติ  นําไปใช%งานตามอํานาจหน%าและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบ สอบสวน 
สืบสวน เพ่ือให%ได%ข%อเท็จจริงเก่ียวกับสถานะผู%ประกันตนและข%อมูลท่ีเก่ียวข%อง ในการกระทําความผิด โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห-งชาติ พระราชบัญญัติข%อมูลข-าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔ (๖) 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 



-๖- 
 

๔.๗  ข�อมูลผู�ใช�น้ํา  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : การประปานครหลวง ได%ให%ความยินยอมเพ่ือให%คณะทํางาน
พิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%  

(๑)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบ สอบสวน และไต-สวนข%อเท็จจริงท่ีเก่ียวข%อง ในการกระทําความผิด  

(๒)  สํานักงานตํารวจแหBงชาติ  นําไปใช%งานตามอํานาจหน%าและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบ  
สอบสวน สืบสวน เพ่ือให%ได%ข%อเท็จจริงเก่ียวกับคดีและข%อมูลท่ีเก่ียวข%อง ในการกระทําความผิด โดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห-งชาติ พระราชบัญญัติข%อมูลข-าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔ (๖) และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

๔.๘  ข�อมูลผู�ใช�ไฟฟJา  หน-วยงานเจ%าของข%อมูล : การไฟฟHานครหลวง ได%ให%ความยินยอมเพ่ือให%คณะทํางาน
พิจารณาร-วมกันและอนุญาตให%  

(๑)  สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  นําไปใช%งาน
ตามอํานาจหน%าท่ีและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบ สอบสวน และไต-สวนข%อเท็จจริงท่ีเก่ียวข%อง ในการกระทําความผิด  

(๒)  สํานักงานตํารวจแหBงชาติ  นําไปใช%งานตามอํานาจหน%าและภารกิจเพ่ือการตรวจสอบ สอบสวน 
สืบสวน เพ่ือให%ได%ข%อเท็จจริงเก่ียวกับคดีและข%อมูลท่ีเก่ียวข%อง ในการกระทําความผิด โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแห-งชาติ พระราชบัญญัติข%อมูลข-าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔ (๖) และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ท้ังนี้ กรณีท่ี สํานักขBาวกรองแหBงชาติ มีหนังสือ ท่ี นร ๐๖๑๖/๑๘๑๖ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙   
ขอเชื่อมโยงข%อมูลทะเบียนอาวุธปiนและทะเบียนสมรส - หย-า โดยอ%างอํานาจหน%าท่ีตามพระราชบัญญัติข-าวกรอง
แห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น คณะทํางานฯ พิจารณา ดังนี้ 

(๑) ข%อมูลทะเบียนสมรส - หย-า ให%เปKนไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ฉบับแก%ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ วรรคสาม  ท่ีกําหนดไว%ว-า  ให%เปKนไป
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ข%อมูลทะเบียนอาวุธปiน ผู%แทนสํานักข-าวกรองได%ชี้แจงประเด็นข%อกฎหมายท่ีเก่ียวข%องในสามารถ
ขอเชื่อมโยงทะเบียนอาวุธปiน เหตุผลในการขอเชื่อมโยงข%อมูลยังไม-ชัดเจน ท่ีประชุมมีมติให%
กลับไปทบทวน เพ่ือนําเข%าชี้แจงในการประชุมครั้งต-อไป 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   ไม-มี 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

                            ลงชื่อ.................................................ผู�จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวสุภาพร  โฉมเฉลา)                            
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        สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 

 

                              ลงชือ่.................................................ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
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