
 
กรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง 

 
 

สาระส าคัญ 
(1) มาตรา 5 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ให้สามารถก าหนดให้เลขประจ าตัว

ประชาชน ให้แก่บุคคลที่ได้จดทะเบียนการเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้
ด้วย 

โดยให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าระเบียบส านักทะเบียนกลาง มีสาระส าคัญในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขประจ าตัวให้แก่บุคคลที่ ได้จดทะเบียนการเกิดที่สถาน
เอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยซึ่งเดิมก าหนดให้ได้เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการประมวลผล ติดตามและพิสูจน์ทราบบุคคล 

(2) มาตรา 6 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19/2 เรื่องการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ     
ของเด็กซึ่งถูกถอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่อยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์และ
บุคคลทั่วไป และมาตรา 19/3 การแจ้งการเกิดเกินก าหนด 

โดยมาตรา 19/2 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ก าหนดให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด
ระเบียบส าหรับการจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน รวมทั้ง บัตรประจ าตัว กรณีเด็กไม่อาจพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติได้ ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับอยู่แล้ว 

มาตรา 19/2 วรรคสอง ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศก าหนด
คุณสมบัติของบุคคลตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้ แต่มีหลักฐานว่าอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยได้ โดยจะก าหนดคุณสมบัติไว้ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  

มาตรา 19/3 ก าหนดให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดระเบียบส าหรับการรับแจ้งการ
เกิดเกินก าหนด ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับอยู่แล้ว    

(3) มาตรา 9 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 28 เกี่ยวกับการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายและ
การทะเบียนราษฎรอื่น ที่มีข้ึนนอกราชอาณาจักร 

โดยมาตรา 28 วรรคสาม ก าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนคนเกิดและคนตาย ที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร ส าหรับผู้มี
สัญชาติไทย คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือ
เอกสารการเดินทางที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้ ซึ่งจะเป็นการก าหนดวิธีการยื่นค าร้อง พยานหลักฐาน และ
วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
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(4) มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 13 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30 และเพิ่มเติม 
มาตรา 30/1 มาตรา 30/2 และวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา 33 เร่ืองการแจ้งย้ายที่อยู่   

โดยการปฏิบัติตามมาตรา 30 , มาตรา 30/1 และมาตรา 33 มีระเบียบส านักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขใช้บังคับอยู่แล้ว แต่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการปฏิบัติการย้ายช่ือเข้าทะเบียนบ้านกลาง กรณีบุคคลย้ายที่อยู่ออกแล้วไม่ย้ายเข้าที่ใดภายใน 30 วัน , 
การย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางเป็นการช่ัวคราวของบุคคลที่ไปต่างประเทศ และบุคคลที่สามารถแจ้งย้าย
ที่อยู่ด้วยตนเองได้  

มาตรา 30/2 ก าหนดให้มีกรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง      
โดยปัจจุบันมีกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551 ใช้บังคับอยู่แล้ว  

(5) มาตรา 14 และมาตรา 15  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 และมาตรา 36 เร่ืองการ
ขอเลขประจ าบ้านและอาคาร และการจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคาร   

โดยตามมาตรา 34 วรรคห้า ก าหนดให้มีให้มีกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนอันมิใช่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดลักษณะของอาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืนอันมิใช่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย  

มาตรา 36 วรรคสาม และวรรคห้า ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าระเบียบส านัก
ทะเบียนกลาง ก าหนดรายการของทะเบียนอาคาร และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดท าทะเบียนบ้าน
และทะเบียนอาคาร โดยมีสาระส าคัญ เกี่ยวกับสภาพและวัตถุประสงค์ของอาคาร หลักฐานในการยื่นค าร้อง 
วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และระยะเวลาในการด าเนินการ  

(6) มาตรา 16  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38/1 มาตรา 38/2 และมาตรา 38/3 เร่ือง
การจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติ และการจัดท าบัตรประจ าตัว ของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  

โดยตามมาตรา 38/3 วรรคสี่ ก าหนดให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าระเบียบส านัก
ทะเบียนกลาง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจ าตัว แบบและลักษณะของบัตรประจ าตัว
และรายการในบัตรประจ าตัว โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ยื่นค าขอ วิธีการยื่นค าขอมีบัตรในแต่ละ
กรณี 

(7) มาตรา 21  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 เร่ืองการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นก าหนดเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอกรณีนั้นก่อน 

โดยตามมาตรา 51 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การแจ้งหรือขอที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี และตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไป 
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