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1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ สนั บ สนุ น การจั ด การประชากรของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียนและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
(1) ปัญหาความซ้าซ้อนของการจัดทาฐานข้ อมูลประชาชนของแต่ละหน่วยงานรัฐ ทาให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
(2) การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลราษฎรของประเทศไทยของผู้ที่เกิดในต่างประเทศ และของคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวยังไม่สมบูรณ์
(3) ปัญหาของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่ไม่อยู่ในสถานะที่จะได้รับ
การพิสูจน์สถานะการเกิด ทาให้เป็นคนไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา
สถานะและสัญชาติได้
(4) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถให้ บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎรให้ ประชาชนในต่างประเทศ ได้เฉพาะการรับจดทะเบียนการเกิดและการตาย และดาเนินการให้ ได้
เฉพาะคนสั ญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายว่าด้วย
คนเขาเมือง ซึง่ ยังไม่รวมถึงงานทะเบียนราษฎรอื่นๆ และคนต่างด้าวประเภทอื่น
(5) ปั ญ หาการแจ้ งย้ ายที่อ ยู่ โดยแจ้งย้ายออกแต่ไม่ ย้ายเข้ าบ้ านหลั งใด รวมทั้ ง บุ คคลที่ ห ลบหนี
หมายจั บ ของศาลและไม่ ได้ อ าศั ย อยู่ ที่ บ้ านและเจ้ าบ้ านไม่ แจ้ งนายทะเบี ยน ท าให้ ข้อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร
ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง และตามกฎหมายยังไม่เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งย้ายที่อยู่
ต่างท้องที่
(6) ปัญหาการขอเลขประจาบ้านของบ้านที่ยังปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้าน
และบ้านที่ปลูกสร้างเพื่อการใช้สอยอื่น ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
(1) เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและ
หน่ วยงานรัฐ ตามอานาจและหน้ าที่ สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ลดความซ้าซ้อน ประหยัด
งบประมาณของรัฐ และสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐในการบริการประชาชน
(2) เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลราษฎรของประเทศไทย รวมถึงการพิสูจน์สิทธิของบุคคล
ทั้งบุคคลที่เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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(3) เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ให้ได้รับการจดทะเบียน
การเกิด ซึ่งเป็นต้นเรื่องของการใช้สิทธิต่างๆ
(4) เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถบริการ
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรให้ประชาชนในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ระบบการจัดการ
ประชากรของประเทศไทยมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการจดทะเบี ย นการเกิ ด ของราษฎรไทย
ในต่างประเทศ
(5) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ ให้มีผลปฏิบัติตามกฎหมาย แก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายลอย
(แจ้งย้ายออกแต่ไม่ย้ายเข้าบ้านหลังใด) และบุคคลที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านและ
เจ้าบ้านไม่แจ้งนายทะเบียน ทาให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง และเป็นการอานวยความ
สะดวกให้ประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายแจ้งย้ายที่อยู่ต่างท้องที่ได้
(6) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจาแนกบ้านเพื่อการอยู่อาศัย และอาคารเพื่อการใช้สอยอย่างอื่น
ไม่ใช่สาหรับอยู่อาศัย และในการจัดทาทะเบียนบ้านชั่วคราวให้กับบ้านที่ยังปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จแต่จาเป็นต้อง
ใช้ทะเบียนบ้าน
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
ข้อมูล ประชากรของประเทศไทยจะยังไม่มี ความสมบูรณ์ และไม่ครบถ้วน ทาให้การบริห ารจัดการ
ประชากรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขปัญหาสถานะและการพิสูจน์สิทธิของบุคคล ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ต้องดาเนินการโดยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
(1) รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุ มั ติ ให้ ส่ วนราชการหรือหน่ วยงานรัฐ เชื่ อมโยงข้ อมู ลทาง
ทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในการบริการประชาชน เท่าที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ได้
(2) ผู้อานวยการทะเบียนกลางกาหนดเลขประจาตัวประชาชนให้แ ก่บุคคลที่ได้จดทะเบียนการเกิด
ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศ
(3) นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนการเกิดและออกเอกสารการทะเบียนราษฎรให้แก่เด็กซึ่งไม่
สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้บุ คคลดังกล่าว
มีสัญชาติไทยตามที่ร้องขอได้ หากเป็นผู้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กาหนดและมี
คุณสมบัติตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
(4) กาหนดให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎรอื่นๆ
นอกจากการรับจดทะเบียนการเกิดและการตาย และดาเนินการได้ทั้งคนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่ได้จัดทา
ทะเบี ย นราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและได้รับอนุญ าตให้ เดิน ทางไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
/(5) กาหนด...
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(5) ก าหนดให้ ก รณี ผู้ ที่ แ จ้ ง ย้ า ยที่ อ ยู่ อ อกจากทะเบี ย นบ้ า นแล้ ว ไม่ แ จ้ ง ย้ า ยเข้ า ที่ ใด โดยไม่ แ จ้ ง
เหตุขัดข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้งย้ายออก และผู้ที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้
ตัวมาภายใน 180 วัน นับแต่ศาลออกหมายจับ ให้ นายทะเบียนย้ายชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้านกลางของ
สานักทะเบียน
(6) กาหนดให้มีเลขประจาอาคารและทะเบียนสาหรับอาคาร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากใช้เพื่อการอยู่อาศัยได้ เพื่อให้นายทะเบียนสามารถจัดทาทะเบียนให้กับอาคารลักษณะดังกล่าวได้
(7) กาหนดบ้านที่ยังปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้าน สามารถขอกาหนดเลข
ประจาบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวได้ โดยบ้านนั้นต้องมีการสร้างบางส่วนและมีส่วนประกอบของบ้าน
พอสมควรแล้ว
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
สามารถแก้ไขปั ญ หาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดการประชากรของประเทศไทย และเป็นการ
อานวยความเป็นธรรมและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ
ของเด็กที่ไร้รากเหง้า การกาหนดเลขประจาบ้านและอาคาร การจัดทาทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านชั่วคราว
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
การจัดการประชากรของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
การจัดระบบทะเบียนราษฎรเกิดประสิทธิภาพและมีความชัดเจน และสามารถแก้ไขปัญหาสถานะและ
สัญชาติของบุคคล สามารถกาหนดเลขประจาบ้านให้บ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยและอาคารเพื่อการใช้ ประโยชน์
อย่างอื่น นอกจากการใช้อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่ อยู่ออกแล้วไม่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านแห่งใด
และสามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎรที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้หลายงานและหลาย
ประเภทบุคคลมากขึ้น
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องใด
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ข้อ 7 และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR)
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุนและความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจของนายทะเบียนและสานักทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
การทะเบี ยนราษฎร และเกี่ยวข้องกับ ฐานข้อมูลประชากรซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้
อานาจหน้าที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควรทาร่วมกับเอกชน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลประชากรซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
และเป็นการปฏิบัติงานที่ใช้อานาจหน้าที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน
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2.2 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่เกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ภารกิจการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรมีสานักทะเบียน นายทะเบียน
และเจ้าหน้ าที่ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ทาหน้าที่ให้ บริก ารประชาชนใน
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และ ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศครอบคลุมอยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
2.3 ภารกิจ ดังกล่า วหากให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ทา จะได้ป ระโยชน์แก่ป ระชาชนมากกว่า
หรือไม่
การด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร เป็ น ภารกิ จ ซึ่ งส านั ก ทะเบี ย นในพื้ น ที่
ทั่วประเทศ ทั้งสานักทะเบียนอาเภอและสานักทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่ให้บริการประชาชนอยู่แล้ว
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้ าที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานของรัฐ (ตามภารกิ จพื้ น ฐาน (Function) ในเรื่อ งการให้ บ ริก ารงาน
ทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลการทะเบียนให้ทันสมัยมีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ
 หน้ าที่ ข องรั ฐ และแนวนโยบายแห่ งรัฐ ในเรื่อ งการพั ฒ นาระบบการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขั้น และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขั น
การบริหารจัดการในภาครัฐ การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติไว้ จาเป็นต้องใช้วิธีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ รองรั บ การจั ด การประชากรของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน อานวยความเป็นธรรมและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้นได้
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
มาตรการทางบริห ารไม่สามารถแก้ไขปัญ หาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เนื่องจาก ไม่ส ามารถกาหนด
แนวทางปฏิบัติให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้
3.3 ในการทาภารกิจนัน้ เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
(1) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2551
มีบทบัญญัติบางเรื่องไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการจัดการประชากร
ของประเทศ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วัน ที่ 30 กันยายน 2558 รับทราบรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ (แผนปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติมีข้อเสนอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
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ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นฉบับหนึ่ง
ที่เสนอให้แก้ไขปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทะเบี ย นราษฎรตามมาตรา 15 วรรคสาม การกาหนดเลขประจาตัว ประชาชนตามมาตรา 16 และการ
จดทะเบียนคนเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้ อ งใช้ บั ง คั บ พร้ อ มกั น ทุ ก เรื่ อ งท้ อ งที่ ทั่ ว ประเทศ เนื่ อ งจาก งานทะเบี ย นราษฎรตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรมีการให้บริการอยู่แล้วทั่วประเทศ รวมถึง ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศด้วย
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก...................................................................................
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก.............................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก นายทะเบียนและระบบคอมพิวเตอร์
ในการให้บริการ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามกฎหมายได้อยู่แล้ว
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................................
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด....................................................
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจาก เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)  ส่งเสริม
 ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม)
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่องจาก การดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติของเรื่องที่มีการยื่นคาร้องก่อนที่นายทะเบียนจะดาเนินการให้ รวมทั้ง มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแจ้งการต่างๆ เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร เพื่อความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎร
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
เหตุ ที่ ต้ องใช้ ระบบการอนุ ญ าต เนื่ อ งจาก ต้ องมี การตรวจสอบว่ามีก ารปฏิ บั ติ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร ..........ไม่มี................................................................
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
มี ห ลั ก เกณฑ์ การใช้ดุล พิ นิ จ โดยกาหนดหลั กเกณฑ์ ในแต่ ล ะกรณี ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และในกฎหมายลาดับรอง
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3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาต หรือไม่
มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอน โดยกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534 และฉบั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และในกฎหมายล าดั บ รอง และก าหนดไว้ในคู่ มื อ บริ ก ารประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3.7.5 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ โดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การโต้แย้งชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551 ประกอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาต หรือไม่
ไม่มี
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาต หรือไม่
ไม่มี
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
ไม่มี
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่น หรือไม่
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
มี โดยเป็นการกาหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติและพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎรและกฎหมายลาดับรอง รวมทั้งมีการสั่งการกาชับเป็นหนังสือสั่งการอีกด้วย
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
เป็นการแก้ไขมาตราเดิมที่มีบทกาหนดโทษทางอาญาอยู่แล้ว โดยไม่ได้กาหนดความผิดทางอาญาขึ้น
ใหม่ และปรับปรุงบทกาหนดโทษความผิดที่ไม่ใช่ความผิดที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงให้เป็นโทษปรับทางปกครอง
แทน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 32
3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เหราะเหตุใด
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น.
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน หรือไม่
ไม่มี
/4.2 ในกรณี...

7
4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
ไม่มี
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
นายทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร เป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
บุคคลที่แจ้งย้ายที่อยู่ออกแล้วไม่ย้ายเข้าบ้านใด และบุคคลที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้
ตัวมาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก เมื่อการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประชากรมีความสมบูรณ์ จะช่วยรัฐประหยัด
งบประมาณจากการจัดทาข้อมูลซ้าซ้อนของหน่วยงานรัฐ โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ข้อมูล
ทะเบี ยนราษฎรไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการบริห ารงบประมาณ การส่งเสริมและพัฒ นา
ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศไทย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คือ ประชาชน และประเทศไทย
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
 ด้านสังคม
- เชิงบวก รองรับเรื่องการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน อานวยความ
เป็ น ธรรมและอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนยิ่ งขึ้ น แก้ ไขปั ญ หาการจดทะเบี ย นการเกิ ด ข องเด็ ก ที่
ไร้รากเหง้า ให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน และแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่
รวมถึงการกาหนดเลขประจาบ้าน การจัดทาทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
- เชิงลบ กรณีผู้ที่แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้วไม่ยอมแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียน
บ้านแห่งใด หรือผู้หลบหนีหมายจับของศาลไปจากที่อยู่และไม่ได้ตัวมาภายในระยะเวลาที่กาหนด ทาให้ไม่
ทราบภู มิล าเนาหรือถิ่นที่ อยู่ ที่แท้จ ริง ทาให้ฐานข้อมู ล ทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จึ งได้กาหนด
มาตรการย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านกลาง แต่สามารถแสดงตนต่อนายทะเบียนขอแจ้งย้ายชื่อ
ออกจากทะเบียนบ้านกลางได้
/ผู้ได้รับ...
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ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ผู้แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้วไม่ยอมแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านแห่งใด และบุคคล
ที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้ตัวมาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
 ด้านอื่น ๆ (ด้านต่างประเทศ)
- เชิงบวก ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ..... ช่วยให้การแก้ไขปัญหา
ด้านสถานะบุ คคลของประเทศไทย และการพิสู จน์ส ถานะและสิ ทธิของบุ คคลมีป ระสิ ทธิภ าพและสมบูรณ์
มากขึ้น เกิดความเสมอภาค มีส่วนช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญ หาการค้ามนุษย์ ทาให้ ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับในเรื่องนี้และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประชาชนและประเทศไทย
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ผู้ที่แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนแล้ว ไม่ยอมแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังใด ซึ่งทาให้รายการ
บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการย้ าย โดยจะไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนบ้านหลังใด รวมทั้งบุคคลที่หลบหนี
หมายจับของศาลแต่ยังไม่ได้ตัวมาภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งหากบุคคลที่หลบหนีไปอยู่ที่บ้านอื่นก็จะไม่แจ้ง
ย้ายที่อยู่เพื่อไม่ให้ถูกติดตามตัวได้ ซึ่งไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใดและเจ้าบ้านก็จะไม่มาแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน
กลาง ส่งผลให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้อยู่อาศัย ทาให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าว จึงควรดาเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง ทาให้ไม่
สามารถขอคัดและขอให้รับรองสาเนารายการบุคคลไปใช้อ้างอิงหรือใช้สิทธิต่างๆ ได้ แต่บุคคลดังกล่าว
สามารถมาแสดงตนและขอย้ ายชื่อ ออกจากทะเบียนบ้านกลางต่อนายทะเบียน เพื่ อขอย้ายออกไปเข้า
ทะเบียนบ้านที่ตนอาศัยอยู่ตามข้อเท็จจริงได้
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
เป็ น การจากัด เท่าที่จาเป็ น เพื่อแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่โดยไม่ย อมย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้าน
แห่ งใดและกรณี ห ลบหนี ห มายจั บ ของศาลและไม่ ท ราบว่าไปอยู่ ที่ ใด ซึ่ งท าให้ ฐ านข้อ มู ล ทะเบี ยนราษฎร
ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูลประชากรที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนพัฒนาประเทศและสามารถให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ
ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวก และการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มาน้อยเพียงใด
/และส่งเสริม...
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และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
- ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงในราชอาณาจักร ทาให้สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
- การเชื่อ มโยงฐานข้อ มู ล ทะเบี ยนราษฎรจากกระทรวงมหาดไทย จะช่ว ยลดงบประมาณ
ที่หน่วยงานของรัฐต้องใช้เพื่อจัดทาข้อมูลของตนเองที่มีลักษณะเดียวกันกับที่มีในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
สามารถประเมิน ได้จ ากการตรวจสอบฐานข้อมูล เป็ น สถิติก ารให้ ป ฏิ บั ติและให้ บ ริก ารงาน
ทะเบียนราษฎร โดยประเมินได้ภายหลังจากร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. (ฉบับที่..) พ.ศ.....
และกฎหมายลาดับรองมีผลใช้บังคับ
5.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ไม่มี เนื่องจาก สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และสานักทะเบียนในพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ
มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การทีป่ ระชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประชาชนที่ได้รับ
การดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้มี
ประสิทธิภ าพ เกิดประโยชน์ต่อการพั ฒ นาประเทศ รองรับเรื่องการจัด การประชากรของประเทศไทย
อานวยความเป็นธรรมและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณที่เกิดจาก
ความซ้าซ้อนในการจัดทาฐานข้อมูลของประชาชน โดยไม่ได้เพิ่ มอัตรากาลังหรือปรับโครงสร้างองค์กร
แต่อย่างใด
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
อั ต ราก าลั ง เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ปั จ จุ บั น มี ค วามพร้อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เป็ น ไปตาม
ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้
(ข) คุณวุฒิประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันมีคุณวุฒิประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ได้ ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ..... มีผลใช้บังคับ สานักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง จะมีการจัดอบรมและมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้สานักทะเบียนทุกแห่ง ทราบเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจด้วย
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะเวลาห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยแยกเป็นงบ และงบลงทุนจานวน
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ โดยไม่ ต้ อ งของบประมาณ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ต าม
ร่างพระราชบัญญัตินี้แต่อย่างใด
/6.2 ในกรณี...
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6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง แต่อย่างไร
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสานักทะเบียนทุกแห่งจะได้ทาการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่างๆ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
ไม่มี
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานของรัฐสามารถขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติตามอานาจ
หน้าที่ได้
7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ในการปฏิ บั ติต ามร่ างพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จะมี ส่ ว นที่ เกี่ย วข้อ งกั บ หน่ ว ยงานอื่ น กรณี พ นัก งานฝ่ าย
ปกครองหรือตารวจซึ่งปฏิบัติหมายจับของศาล ยังไม่ได้ตัวบุคคลตามหมายจับมาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
ออกหมายจั บ ให้ พ นั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจแจ้ ง ผู้ อ านวยการท ะเบี ย นกลางทราบ เพื่ อ แจ้ ง ให้
นายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้นเข้าในทะเบียนบ้านกลาง
7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
หน้าที่และอานาจของตน
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก
บทบั ญ ญั ติ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละอ านาจของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
/8.2 การเปิดเผย...
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8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาการดาเนินการเท่าใด
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ.... มาตรา 19/2 วรรคหนึ่ง กาหนดให้
พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ภายใน 90 วัน
นับ แต่ได้รับ แจ้ ง และมาตรา 19/2 วรรคสอง ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาคาร้องขอมี
สัญชาติไทยของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ส่วนกรณีการรับแจ้งการย้าย
ที่อยู่ การขอเลขประจาบ้านเพื่ออยู่อาศัยและอาคารเพื่อประโยชน์อย่างอื่นมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีการ
กาหนดระยะเวลาดาเนินการบางเรื่องไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้และจะมีการกาหนดรายละเอียดของขั้นตอน
และระยะเวลาการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ไว้ในกฎหมายลาดับรองอีก และกาหนดไว้คู่มือสาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้วย
8.2.2 หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร
บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ.... มีเพื่อให้การจัดทา
และบริหารจัดการฐานข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ ทาให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ เพื่อการดังกล่าวตามร่างกฎหมายนี้
จึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน ดาเนินการโดยสานักทะเบียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
ทั่วประเทศ
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
การปฏิ บั ติ งานของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอและส านั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น มี ก ารควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานโดยสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนจังหวัด หรือสานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
บุ ค คลภายนอกสามารถร้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก ทะเบี ย นต่ อ
ผู้อานวยการทะเบียนกลาง นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนอาเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนได้อยู่แล้ว
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของกฎหมาย
ลาดับรองแล้ว
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
ได้เตรียมการยกร่างกฎหมายลาดับรอง จานวน 4 ฉบับ โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
นับวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ได้แก่
1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ มีสิทธิยื่นคาร้องขอมีสัญชาติไทย
ซึ่งเป็นเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ
/และได้รับ...
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และได้รับการจัดทาทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนแล้ว (ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง)
2. ร่างระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดเลขประจาตัวประชาชน (มาตรา 16 วรรคหนึ่ง) , การแจ้งเกิดเกินกาหนด (มาตรา 19/3) ,
การแจ้งการย้ายที่อยู่ (มาตรา 30/2) , การจัดทาทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคาร (มาตรา 36 วรรคห้า)
3. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดลั ก ษณะอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ อย่างอื่น อันมิใช่เพื่ อเป็น ที่อยู่อาศั ย
(มาตรา 34 วรรคห้า)
4. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้ นระยะเวลาตามที่ กฎหมาย
กาหนด (มาตรา 51)
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร
1. มาตรา 5 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ให้สามารถกาหนดให้เลขประจาตัวประชาชน
ให้แก่บุคคลที่ได้จดทะเบียนการเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ด้วย
โดยให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางจัดทาระเบียบสานักทะเบียนกลาง มีสาระสาคัญในการกาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารก าหนดเลขประจาตั ว ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ได้ จ ดทะเบี ย นการเกิ ด ที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งเดิมกาหนดให้ได้เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้เ กิดประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล ติดตามและพิสูจน์ทราบบุคคล
2. มาตรา 6 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19/2 เรื่องการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก
ซึ่งถูกถอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่อยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์และบุคคลทั่วไป
และมาตรา 19/3 การแจ้งการเกิดเกินกาหนด
โดยมาตรา 19/2 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม กาหนดให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางกาหนดระเบียบ
สาหรับการจัดทาทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน รวมทั้ง บัตรประจาตัว กรณีเด็กไม่อาจพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสั ญชาติได้ ซึ่งปั จจุบั นมีระเบี ยบสานักทะเบียนกลางว่ าด้วยการจัดทาทะเบี ยนราษฎร พ.ศ.2535
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับอยู่แล้ว
มาตรา 19/2 วรรคสอง กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศกาหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้ แต่มีหลักฐานว่าอยู่ในราชอาณาจักร
อย่างต่อเนื่อง ให้มีสิทธิยื่นคาร้องขอมีสัญชาติไทยได้ โดยจะกาหนดคุณสมบัติไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 19/3 กาหนดให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางกาหนดระเบียบสาหรับการรับแจ้งการเกิด
เกินกาหนด ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับอยู่แล้ว
3. มาตรา 9 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 28 เกี่ยวกับการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายและการ
ทะเบียนราษฎรอื่น ที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร
โดยมาตรา 28 วรรคสาม กาหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนคนเกิดและคนตาย ที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร สาหรับผู้มีสัญชาติไทย
/คนต่างด้าว...
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คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการ
เดินทางที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้ ซึ่งจะเป็นการกาหนดวิธีการยื่ นคาร้อง พยานหลักฐาน และวิธีการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่
4. มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 13 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30 และเพิ่มเติม มาตรา
30/1 มาตรา 30/2 และวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา 33 เรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่
โดยการปฏิบัติ ตามมาตรา 30 , มาตรา 30/1 และมาตรา 33 มี ระเบียบสานักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขใช้บังคับอยู่แล้ว แต่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการ
ปฏิบัติการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง กรณีบุคคลย้ายที่อยู่ออกแล้วไม่ย้ายเข้าที่ใดภายใน 30 วัน , การย้าย
ชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางเป็นการชั่วคราวของบุคคลที่ไปต่างประเทศ และบุคคลที่สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ด้วย
ตนเองได้
มาตรา 30/2 กาหนดให้มีกรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยปัจจุบัน
มีกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551 ใช้บังคับอยู่แล้ว
5. มาตรา 14 และมาตรา 15 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 และมาตรา 36 เรื่องการขอเลข
ประจาบ้านและอาคาร และการจัดทาทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคาร
โดยตามมาตรา 34 วรรคห้า กาหนดให้มีให้มีกฎกระทรวงกาหนดลักษณะอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์
อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็น ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดลักษณะของอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
อันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
มาตรา 36 วรรคสาม และวรรคห้า ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางจัดทาระเบียบสานักทะเบียน
กลาง กาหนดรายการของทะเบียนอาคาร และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทาทะเบียนบ้านและทะเบียน
อาคาร โดยมีสาระสาคัญ เกี่ยวกับสภาพและวัตถุประสงค์ของอาคาร หลักฐานในการยื่นคาร้อง วิธีการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ และระยะเวลาในการดาเนินการ
6. มาตรา 16 เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38/1 มาตรา 38/2 และมาตรา 38/3 เรื่องการ
จัดทาทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติ และการจัดทาบัตรประจาตัว ของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
โดยตามมาตรา 38/3 วรรคสี่ กาหนดให้ ผู้อานวยการทะเบียนกลางจัดทาระเบียบสานักทะเบียน
กลาง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจาตัว แบบและลักษณะของบัตรประจาตัวและรายการ
ในบัตรประจาตัว โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ยื่นคาขอ วิธีการยื่นคาขอมีบัตรในแต่ละกรณี
7. มาตรา 21 เป็ น การแก้ไขเพิ่ มเติม มาตรา 51 เรื่องการแจ้งหรือขอเมื่ อพ้น กาหนดเวลาตาม
ที่กฎหมายกาหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอกรณีนั้นก่อน
โดยตามมาตรา 51 กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการแจ้ง
หรือขอที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี และตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไป
10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น
10.1 ผู้ที่อาจเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
/หน่วยงาน...
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หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ  สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.  สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่
10.2 มีการเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
มี ผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/ , เว็บไซต์คนไทยดอทคอม
http://www.khonthai.com/ และเว็บไซต์สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
http://www.bora.dopa.go.th/
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา  ไม่มีการจัดทา
ในกรณีการจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความคิดเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนิน การตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ.......................................................
อธิบดีกรมการปกครอง
ธันวาคม 2561
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