
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 
  กฎหมายใหม่            แก้ไข/ปรับปรุง  ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ 
       กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร     

เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการจัดการประชากรของประเทศไทย            
ในประชาคมอาเซียนและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 

(1) ปัญหาความซ้ าซ้อนของการจัดท าฐานข้อมูลประชาชนของแต่ละหน่วยงานรัฐ ท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว  

(2) การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลราษฎรของประเทศไทยของผู้ที่เกิดในต่างประเทศ และของคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวยังไม่สมบูรณ์  

(3) ปัญหาของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่ไม่อยู่ในสถานะที่จะได้รับ
การพิสูจน์สถานะการเกิด ท าให้เป็นคนไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา
สถานะและสัญชาติได้  

(4) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎรให้ประชาชนในต่างประเทศ ได้เฉพาะการรับจดทะเบียนการเกิดและการตาย และด าเนินการให้ได้
เฉพาะคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายว่าด้วย   
คนเขาเมือง ซ่ึงยังไม่รวมถึงงานทะเบียนราษฎรอื่นๆ และคนต่างด้าวประเภทอ่ืน 

(5) ปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ โดยแจ้งย้ายออกแต่ไม่ย้ายเข้าบ้านหลังใด  รวมทั้ง บุคคลที่หลบหนี
หมายจับของศาลและไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านและเจ้าบ้านไม่แจ้งนายทะเบียน  ท าให้ข้อมูลทะเบียนราษฎร        
ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง และตามกฎหมายยังไม่เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งย้ายที่อยู่
ต่างท้องที ่

(6) ปัญหาการขอเลขประจ าบ้านของบ้านที่ยังปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้าน 
และบ้านที่ปลูกสร้างเพื่อการใช้สอยอื่น ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย 

1.2 ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

(1) เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและ
หน่วยงานรัฐตามอ านาจและหน้าที่ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน ประหยัด
งบประมาณของรัฐ และสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐในการบริการประชาชน 

(2) เพ่ือให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลราษฎรของประเทศไทย รวมถึงการพิสูจน์สิทธิของบุคคล  
ทั้งบุคคลที่เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 

      /(3) เพ่ือแก้ไข... 
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(3) เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ให้ได้รับการจดทะเบียน
การเกิด ซึ่งเป็นต้นเรื่องของการใช้สิทธิต่างๆ 

(4) เพ่ือให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถบริการ
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรให้ประชาชนในต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้ระบบการจัดการ
ประชากรของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจดทะเบียนการเกิดของราษฎรไทย             
ในต่างประเทศ 

(5) เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ ให้มีผลปฏิบัติตามกฎหมาย แก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายลอย 
(แจ้งย้ายออกแต่ไม่ย้ายเข้าบ้านหลังใด) และบุคคลที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านและ  
เจ้าบ้านไม่แจ้งนายทะเบียน ท าให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง และเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายแจ้งย้ายที่อยู่ต่างท้องที่ได้ 

(6) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการจ าแนกบ้านเพ่ือการอยู่อาศัย และอาคารเพ่ือการใช้สอยอย่างอ่ืน
ไม่ใช่ส าหรับอยู่อาศัย และในการจัดท าทะเบียนบ้านชั่วคราวให้กับบ้านที่ยังปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จแต่จ าเป็นต้อง
ใช้ทะเบียนบ้าน  

หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

ข้อมูลประชากรของประเทศไทยจะยังไม่มีความสมบูรณ์และไม่ครบถ้วน ท าให้การบริหารจัดการ
ประชากรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
การแก้ไขปัญหาสถานะและการพิสูจน์สิทธิของบุคคล ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.3 การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 

ต้องด าเนินการโดยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 

 

1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ เชื่อมโยงข้อมูลทาง
ทะเบียน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในการบริการประชาชน เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ได้   

(2) ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดเลขประจ าตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่ได้จดทะเบียนการเกิด    
ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศ          

(3) นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนการเกิดและออกเอกสารการทะเบียนราษฎรให้แก่เด็กซึ่งไม่
สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้บุคคลดังกล่าว
มีสัญชาติไทยตามที่ร้องขอได้ หากเป็นผู้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดและมี
คุณสมบัติตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด                                                                                                                                            

(4) ก าหนดให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎรอ่ืนๆ 
นอกจากการรับจดทะเบียนการเกิดและการตาย และด าเนินการได้ทั้งคนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่ได้จัดท า
ทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

     
        /(5) ก าหนด... 
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(5) ก าหนดให้กรณีผู้ที่แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้วไม่แจ้งย้ายเข้าที่ ใด โดยไม่แจ้ง
เหตุขัดข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้งย้ายออก และผู้ที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้
ตัวมาภายใน 180 วัน นับแต่ศาลออกหมายจับ ให้นายทะเบียนย้ายชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้านกลางของ
ส านักทะเบียน 

(6) ก าหนดให้มีเลขประจ าอาคารและทะเบียนส าหรับอาคาร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน 
นอกจากใช้เพื่อการอยู่อาศัยได้ เพ่ือให้นายทะเบียนสามารถจัดท าทะเบียนให้กับอาคารลักษณะดังกล่าวได้ 

(7) ก าหนดบ้านที่ยังปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้าน สามารถขอก าหนดเลข
ประจ าบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวได้ โดยบ้านนั้นต้องมีการสร้างบางส่วนและมีส่วนประกอบของบ้าน
พอสมควรแล้ว   

 

1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

สามารถแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดการประชากรของประเทศไทย และเป็นการ
อ านวยความเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ
ของเด็กที่ไร้รากเหง้า การก าหนดเลขประจ าบ้านและอาคาร การจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านชั่วคราว 

  

1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
การจัดการประชากรของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
การจัดระบบทะเบียนราษฎรเกิดประสิทธิภาพและมีความชัดเจน และสามารถแก้ไขปัญหาสถานะและ

สัญชาติของบุคคล สามารถก าหนดเลขประจ าบ้านให้บ้านที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัยและอาคารเพ่ือการใช้ประโยชน์   
อย่างอ่ืน นอกจากการใช้อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ออกแล้วไม่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านแห่งใด   
และสามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎรที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้หลายงานและหลาย
ประเภทบุคคลมากข้ึน  

1.7 การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ 
      ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องใด  
      อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ค.ศ.1989 ข้อ 7 และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR)  
  

2. ผู้ท าภารกิจ 
2.1 เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุนและความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้                  

          เนื่องจากเป็นภารกิจซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของนายทะเบียนและส านักทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร และเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลประชากรซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบัติงานที่ใช้
อ านาจหน้าที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่ประชาชน 

ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 
ไม่ควรท าร่วมกับเอกชน เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับฐานข้อมูลประชากรซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

และเป็นการปฏิบัติงานที่ใช้อ านาจหน้าที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน 
 

      /2.2 เมื่อค านึง... 
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2.2 เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่เกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจนี้ร่วมกับ 
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ภารกิจการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรมีส านักทะเบียน นายทะเบียน 

และเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ท าหน้าที่ให้บริการประชาชนใน     
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และ ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศครอบคลุมอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องร่วมกับ
หน่วยงานอื่น    

2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่   

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร เป็นภารกิจซึ่งส านักทะเบียนในพ้ืนที่          
ทั่วประเทศ ทั้งส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่ให้บริการประชาชนอยู่แล้ว  

 

3. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
3.1 การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function) ในเรื่องการให้บริการงาน

ทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลการทะเบียนให้ทันสมัยมีคุณภาพ เพ่ือความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ 
  หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน        

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งข้ัน และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ 

 

3.2 การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรก าหนดหลักเกณฑ์

วิธีการปฏิบัติไว้ จ าเป็นต้องใช้วิธีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 

ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รองรับการจัดการประชากรของประเทศไทย            
ในประชาคมอาเซียน อ านวยความเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้นได้ 

ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 
มาตรการทางบริหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ไม่สามารถก าหนด

แนวทางปฏิบัติให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ 
3.3 ในการท าภารกิจนัน้ เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 

(1) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2551  
มีบทบัญญัติบางเรื่องไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการจัดการประชากร
ของประเทศ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 รับทราบรายงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (แผนปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติมีข้อเสนอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

 

/ให้สอดคล้อง... 
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ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นฉบับหนึ่ง  
ที่เสนอให้แก้ไขปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทะเบียนราษฎรตามมาตรา 15 วรรคสาม การก าหนดเลขประจ าตัวประชาชนตามมาตรา 16  และการ       
จดทะเบียนคนเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง 

 

3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

  ต้องใช้บั งคับพร้อมกันทุกเรื่องท้องที่ทั่ วประเทศ เนื่องจาก งานทะเบียนราษฎรตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรมีการให้บริการอยู่แล้วทั่วประเทศ รวมถึง ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศด้วย     

  ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก...................................................................................   
  ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก.............................................................................................  

(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก นายทะเบียนและระบบคอมพิวเตอร์

ในการให้บริการ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามกฎหมายได้อยู่แล้ว  
  มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................................ 
  ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด.................................................... 
 

3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เนื่องจาก เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
 

3.6 ลักษณะการใช้บังคับ 
           ควบคุม      ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)   ส่งเสริม 
           ระบบผสม (ท้ังควบคุมและส่งเสริม) 
          เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 

เนื่องจาก การด าเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติของเรื่องที่มีการยื่นค าร้องก่อนที่นายทะเบียนจะด าเนินการให้ รวมทั้ง มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแจ้งการต่างๆ เกี่ยวกบัการทะเบียนราษฎร เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎร  

 

3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการควบคุม 

 เหตุที่ต้องใช้ระบบการอนุญาต เนื่องจาก ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร  

3.7.2 มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร 
 คุ้มค่าต่อภาระท่ีเกิดแก่ประชาชนอย่างไร ..........ไม่มี................................................................ 

3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
         มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในแต่ละกรณีไว้ในพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และในกฎหมายล าดับรอง  
 
 

/3.7.4 มีข้ันตอน... 
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3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาต หรือไม่ 
         มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอน โดยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

2534 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และในกฎหมายล าดับรอง และก าหนดไว้ในคู่มือบริการประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

3.7.5 มีการเปิดโอกาสใหอุ้ทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ย่ืนค าขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร 
         มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ

การโต้แย้งชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551 ประกอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาต หรือไม่ 
         ไม่มี 

 มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาต หรือไม่ 
 ไม่มี  
 

3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
3.8.1 กฎหมายท่ีจะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 
         ไม่มี 
3.8.2 คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่น หรือไม่ 
           - 

 หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอ่ืนนั้น 
  -  

3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือไม่ 

          -      
 เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  -  

3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
มี โดยเป็นการก าหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติและพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎรและกฎหมายล าดับรอง รวมทั้งมีการสั่งการก าชับเป็นหนังสือสั่งการอีกด้วย 
 

3.10 ประเภทของโทษท่ีก าหนด            
   เป็นการแก้ไขมาตราเดิมที่มีบทก าหนดโทษทางอาญาอยู่แล้ว โดยไม่ได้ก าหนดความผิดทางอาญาขึ้น
ใหม ่และปรับปรุงบทก าหนดโทษความผิดที่ไม่ใช่ความผิดที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงให้เป็นโทษปรับทางปกครอง
แทน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 32 

3.11 การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เหราะเหตุใด 
          -  
3.12 ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 
          -  
 

4. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน. 
4.1 การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน หรือไม่ 

ไม่มี  
/4.2 ในกรณี... 
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4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แกไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ท านองเดียวกันที่มีอยู่ 

       ไม่มี 
 

5. ผลกระทบและความคุ้มค่า  
5.1 ผู้ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
       นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร เป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง  
     นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
     บุคคลที่แจ้งย้ายที่อยู่ออกแล้วไม่ย้ายเข้าบ้านใด และบุคคลที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้

ตัวมาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด   
 

5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
 ด้านเศรษฐกิจ 

    - เชิงบวก เมื่อการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประชากรมีความสมบูรณ์ จะช่วยรัฐประหยัด
งบประมาณจากการจัดท าข้อมูลซ้ าซ้อนของหน่วยงานรัฐ โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ข้อมูล
ทะเบียนราษฎรไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการบริหารงบประมาณ การส่งเสริมและพัฒนา    
ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศไทย 

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คือ ประชาชน และประเทศไทย 
   

    - เชิงลบ    ไม่มี 
                ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ    ไม่มี 
 

 ด้านสังคม 
    - เชิงบวก รองรับเรื่องการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน อ านวยความ

เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการจดทะเบียนการเกิดของเด็กที่         
ไร้รากเหง้า ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน และแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ 
รวมถึงการก าหนดเลขประจ าบ้าน การจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 

    - เชิงลบ กรณีผู้ที่แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้วไม่ยอมแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียน
บ้านแห่งใด หรือผู้หลบหนีหมายจับของศาลไปจากท่ีอยู่และไม่ได้ตัวมาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ไม่
ทราบภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ที่แท้จริง ท าให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงได้ก าหนด
มาตรการย้ายช่ือบุคคลดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านกลาง แต่สามารถแสดงตนต่อนายทะเบียนขอแจ้งย้ายช่ือ
ออกจากทะเบียนบ้านกลางได้  

 
 

/ผู้ได้รับ... 
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  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       ผู้แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้วไม่ยอมแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านแห่งใด และบุคคล

ที่หลบหนีหมายจับของศาลและไม่ได้ตัวมาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด   
 

 ด้านอ่ืน ๆ (ด้านต่างประเทศ) 
    - เชิงบวก ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ..... ช่วยให้การแก้ไขปัญหา

ด้านสถานะบุคคลของประเทศไทย และการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์    
มากขึ้น เกิดความเสมอภาค มีส่วนช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ท าให้ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับในเรื่องนี้และเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อประเทศไทย 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประชาชนและประเทศไทย 
      - เชิงลบ   ไม่มี 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ    ไม่มี 
 

5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด  
      ผู้ที่แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนแลว้ ไม่ยอมแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังใด ซึ่งท าให้รายการ

บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการย้าย โดยจะไม่ปรากฏช่ือในทะเบียนบ้านหลังใด รวมทั้งบุคคลที่หลบหนี
หมายจับของศาลแต่ยังไม่ได้ตัวมาภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากบุคคลที่หลบหนีไปอยู่ที่บ้านอื่นก็จะไม่แจ้ง
ย้ายที่อยู่เพื่อไม่ให้ถูกติดตามตัวได้ ซึ่งไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใดและเจ้าบ้านก็จะไม่มาแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน
กลาง ส่งผลให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้อยู่อาศัย ท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายกับบุคคลดังกลา่ว จึงควรด าเนินการย้ายช่ือเข้าทะเบียนบ้านกลาง ท าให้ไม่
สามารถขอคัดและขอให้รับรองส าเนารายการบุคคลไปใช้อ้างอิงหรือใช้สิทธิต่างๆ ได้  แต่บุคคลดังกล่าว
สามารถมาแสดงตนและขอย้ายช่ือออกจากทะเบียนบ้านกลางต่อนายทะเบียน เพื่อขอย้ายออกไปเข้า
ทะเบียนบ้านที่ตนอาศัยอยู่ตามข้อเท็จจริงได้  

การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร  
เป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่โดยไม่ยอมย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้าน   

แห่งใดและกรณีหลบหนีหมายจับของศาลและไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด ซึ่งท าให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร        
ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

 

5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
5.4.1 ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวยความ 
         สะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 

การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูลประชากรที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนพัฒนาประเทศและสามารถให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ      
ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก และการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม  

5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด     
-  
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มาน้อยเพียงใด 
-  
 

/และส่งเสริม... 
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และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
-  

5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
        - ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

บริหารราชการแผ่นดิน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงในราชอาณาจักร ท าให้สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกระทรวงมหาดไทย จะช่วยลดงบประมาณ         

ที่หน่วยงานของรัฐต้องใช้เพื่อจัดท าข้อมูลของตนเองที่มีลักษณะเดียวกันกับที่มีในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

 สามารถประเมินได้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเป็นสถิติการให้ปฏิบัติและให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร โดยประเมินได้ภายหลังจากร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. (ฉบับที่..) พ.ศ..... 
และกฎหมายล าดับรองมีผลใช้บังคับ   

5.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย  
       - ไม่ม ีเนื่องจาก ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และส านักทะเบียนในพ้ืนที่ทุกแห่งทั่วประเทศ

มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว   
 

5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ 
      การทีป่ระชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประชาชนที่ได้รับ 

          การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรใหมี้
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รองรับเร่ืองการจัดการประชากรของประเทศไทย 
อ านวยความเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณที่เกิดจาก
ความซ้ าซ้อนในการจัดท าฐานข้อมูลของประชาชน โดยไม่ได้เพิ่มอัตราก าลังหรือปรับโครงสร้างองค์กร     
แต่อย่างใด  
6. ความพร้อมของรัฐ 

6.1 ความพร้อมของรัฐ 
(ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้  
     อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม        

ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(ข) คุณวุฒิประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องมี 
     เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันมีคุณวุฒิประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  

นี้ได้ ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ..... มีผลใช้บังคับ ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง จะมีการจัดอบรมและมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ส านักทะเบียนทุกแห่ง ทราบเพ่ือซักซ้อม
ความเข้าใจด้วย 

(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะเวลาห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 
      โดยแยกเป็นงบ และงบลงทุนจ านวน  
      สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  โดยไม่ต้องของบประมาณ เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ ในการปฏิบัติตาม              

ร่างพระราชบัญญัตินี้แต่อย่างใด 
/6.2 ในกรณี... 
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6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
      ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลังแต่อย่างไร 
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
     กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักทะเบียนทุกแห่งจะได้ท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น   

 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
                ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่างๆ  
 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
7.1 มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ  
      ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร  
       ไม่มี  
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
       หนว่ยงานของรัฐสามารถขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติตามอ านาจ

หน้าที่ได้ 
7.3 มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร  
      ในการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน  กรณีพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจซึ่งปฏิบัติหมายจับของศาล ยังไม่ได้ตัวบุคคลตามหมายจับมาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
ออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแจ้งผู้อ านวยการทะเบียนกลางทราบ เพ่ือแจ้งให้          
นายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้นเข้าในทะเบียนบ้านกลาง  

7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับ

หน้าที่และอ านาจของตน 
การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก  

          บทบัญญั ติที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติหน้ าที่ และอ านาจของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 

8. วิธีการท างานและตรวจสอบ 
8.1 ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

/8.2 การเปิดเผย... 
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8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
8.2.1 ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง 
         แต่ละขั้นตอนใช้เวลาการด าเนินการเท่าใด 

 ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ.... มาตรา 19/2 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้
พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ภายใน 90 วัน 
นับแต่ได้รับแจ้ง และมาตรา 19/2 วรรคสอง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาค าร้องขอมี
สัญชาติไทยของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง ส่วนกรณีการรับแจ้งการย้าย    
ที่อยู่ การขอเลขประจ าบ้านเพ่ืออยู่อาศัยและอาคารเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนมิใช่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการบางเรื่องไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้และจะมีการก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ไว้ในกฎหมายล าดับรองอีก และก าหนดไว้คู่มือส าหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้วย   

8.2.2 หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร 
 บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ.... มีเพ่ือให้การจัดท า

และบริหารจัดการฐานข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเพ่ือการดังกล่าวตามร่างกฎหมายนี้ 
จึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 

8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
 การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
 การให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน ด าเนินการโดยส านักทะเบียนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่

ทั่วประเทศ 
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
      8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 
               การปฏิบัติงานของส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่น มีการควบคุมการ

ปฏิบัติงานโดยส านักทะเบียนกลาง ส านักทะเบียนจังหวัด หรือส านักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี  
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
         บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส านักทะเบียนต่อ

ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนไดอ้ยู่แล้ว 

 

9. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
9.1 ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของ

กฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม่ 
      ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย

ล าดับรองแล้ว  
      ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง  
       ได้เตรียมการยกร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 4 ฉบับ โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน 

นับวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ได้แก่ 
       1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทย    

ซึ่งเป็นเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ  

/และได้รับ... 
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และได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนแล้ว (ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง) 
       2. ร่างระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการก าหนดเลขประจ าตัวประชาชน (มาตรา 16 วรรคหนึ่ง) , การแจ้งเกิดเกินก าหนด (มาตรา 19/3) , 
การแจ้งการย้ายที่อยู่ (มาตรา 30/2) , การจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคาร (มาตรา 36 วรรคห้า) 

       3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนอันมิใช่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย 
(มาตรา 34 วรรคห้า) 

       4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด (มาตรา 51)  

 

9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร 

1. มาตรา 5 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ให้สามารถก าหนดให้เลขประจ าตัวประชาชน 
ให้แก่บุคคลที่ได้จดทะเบียนการเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ด้วย 

    โดยให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าระเบียบส านักทะเบียนกลาง มีสาระส าคัญในการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขประจ าตัวให้แก่บุคคลที่ได้จดทะเบียนการเกิดที่สถานเอกอัครราชทูต      
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งเดิมก าหนดให้ได้เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล ติดตามและพิสูจน์ทราบบุคคล 

2. มาตรา 6 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 19/2 เรื่องการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก
ซึ่งถูกถอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่อยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์และบุคคลทั่วไป 
และมาตรา 19/3 การแจ้งการเกิดเกินก าหนด 

โดยมาตรา 19/2 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ก าหนดให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดระเบียบ
ส าหรับการจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน รวมทั้ง บัตรประจ าตัว กรณีเด็กไม่อาจพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติได้ ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535   
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ใช้บังคับอยู่แล้ว 

มาตรา 19/2 วรรคสอง ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศก าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้ แต่มีหลักฐานว่าอยู่ในราชอาณาจักร
อย่างต่อเนื่อง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยได้ โดยจะก าหนดคุณสมบัติไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย  

มาตรา 19/3 ก าหนดให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดระเบียบส าหรับการรับแจ้งการเกิด   
เกินก าหนด ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ใช้บังคับอยู่แล้ว    

3. มาตรา 9 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 28 เกี่ยวกับการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายและการ
ทะเบียนราษฎรอื่น ที่มีข้ึนนอกราชอาณาจักร 

โดยมาตรา 28 วรรคสาม ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนคนเกิดและคนตาย ที่มีข้ึนนอกราชอาณาจักร ส าหรับผู้มีสัญชาติไทย 

/คนต่างด้าว...  
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คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการ
เดินทางที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้ ซึ่งจะเป็นการก าหนดวิธีการยื่นค าร้อง พยานหลักฐาน และวิธีการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที ่

4. มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 13 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 30 และเพ่ิมเติม มาตรา 
30/1 มาตรา 30/2 และวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา 33 เรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่   

โดยการปฏิบัติตามมาตรา 30 , มาตรา 30/1 และมาตรา 33 มีระเบียบส านักทะเบียนกลาง    
ว่าด้วยการจัดทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขใช้บังคับอยู่แล้ว  แต่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการ
ปฏิบัติการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง กรณีบุคคลย้ายที่อยู่ออกแล้วไม่ย้ายเข้าที่ใดภายใน 30 วัน , การย้าย
ชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางเป็นการชั่วคราวของบุคคลที่ไปต่างประเทศ และบุคคลที่สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ด้วย
ตนเองได้  

มาตรา 30/2 ก าหนดให้มีกรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยปัจจุบัน       
มีกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551 ใช้บังคับอยู่แล้ว  

5. มาตรา 14 และมาตรา 15  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 และมาตรา 36 เรื่องการขอเลข
ประจ าบ้านและอาคาร และการจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคาร   

โดยตามมาตรา 34 วรรคห้า ก าหนดให้มีให้มีกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืนอันมิใช่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดลักษณะของอาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน   
อันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  

มาตรา 36 วรรคสาม และวรรคห้า ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าระเบียบส านักทะเบียน
กลาง ก าหนดรายการของทะเบียนอาคาร และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียน
อาคาร โดยมีสาระส าคัญ เกี่ยวกับสภาพและวัตถุประสงค์ของอาคาร หลักฐานในการยื่นค าร้อง วิธีการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ และระยะเวลาในการด าเนินการ  

6. มาตรา 16  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 38/1 มาตรา 38/2 และมาตรา 38/3 เรื่องการ
จัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติ และการจัดท าบัตรประจ าตัว ของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  

โดยตามมาตรา 38/3 วรรคสี่ ก าหนดให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าระเบียบส านักทะเบียน
กลาง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจ าตัว แบบและลักษณะของบัตรประจ าตัวและรายการ
ในบัตรประจ าตัว โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ยื่นค าขอ วิธีการยื่นค าขอมีบัตรในแต่ละกรณี 

7. มาตรา 21  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 51 เรื่องการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม       
ที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอกรณีนั้นก่อน 

โดยตามมาตรา 51 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการแจ้ง
หรือขอที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี และตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไป   

 

10. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น   ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น 
10.1 ผู้ที่อาจเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังความคิดเห็น 

/หน่วยงาน... 
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หน่วยงานภาครัฐ 
 ส านักงบประมาณ     ส านักงาน ก.พ. 
 ส านักงาน ก.พ.ร.      ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
 ประชาชนทั่วไป 
 องค์กรอื่น ได้แก่ 

10.2 มีการเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร 
        มี ผา่นทางเว็บไซต์กรมการปกครอง  http://www.dopa.go.th/ , เว็บไซต์คนไทยดอทคอม 

http://www.khonthai.com/ และเว็บไซต์ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
http://www.bora.dopa.go.th/ 

10.3 จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 จัดท า  ไม่มีการจัดท า 
ในกรณีการจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 ข้อคัดค้านหรือความคิดเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
 ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ     
     พิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

 
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีฯ แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมการปกครอง  
ส านักบริหารการทะเบียน 
โทร. 0 2791 7211  
โทรสาร 0 2906 9247 
dp.bora12@gmail.com 

ลงชื่อ....................................................... 
      อธิบดีกรมการปกครอง 
            ธันวาคม  2561 

http://www.dopa.go.th/
http://www.khonthai.com/
http://www.bora.dopa.go.th/

