
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

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

1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
1.1 ผู้ เกี่ยวข้องและประชาชนทั่ วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

(www.dopa.go.th) และเว็บไซต์ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(www.bora.dopa.go.th) 

1.2 มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

2. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น จ านวน 1 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

(www.dopa.go.th) และเว็บไซต์ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(www.bora.dopa.go.th) ระหว่างวันที่ 12 – 31 มกราคม 2564 (รวม 20 วัน) 

3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(www.dopa.go.th) และเว็บไซต์ของส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.bora.dopa.go.th) เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ต้ังแต่วันที่ 12 – 31 มกราคม 2564 

4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและค าชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์   
การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.dopa.go.th) และเว็บไซต์

ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.bora.dopa.go.th) ตั้งแต่วันที่ 
12 – 31 มกราคม 2564 มีผู้เข้าดูข้อมูลทางเว็บไซต์ดังกล่าว จ านวน  170 ราย และมีผู้แสดงความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จ านวน 21 ราย ตามตารางสรุปประเด็นการรับฟัง
ความคิดเห็นและค าชี้แจง แนบท้ายรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนี้  

5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความเห็นแล้ว 9 แห่ง (ยกเว้นกระทรวงยุติธรรม) เห็นชอบในหลักการของ 

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
ได้แก่ 

 
/5.1 ส านักงาน... 
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5.1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เห็นชอบในหลักการของพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 โดยมีความเห็น

เพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน และในการจัดท าหรือปรับปรุง
กฎหมายล าดับรอง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม เพ่ือมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ๆ ใช้ช่องว่างจากกฎหมายดังกล่าวกระท าความผิดหรือแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ     
โดยมชิอบ 

5.2 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ือ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งการยกเลิกบทบัญญัติที่ไม่มีการบังคับใช้ และการปรับแก้ไขเลขมาตรา          
ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการแก้ไขใหม่  

5.3 ส านักงานอัยการสูงสุด 
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 5.4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  มีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ควรพิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการดังนี้ 
  (1) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ควรพิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสมรส และการจดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเป็นการเรียกเก็บจากค าขอการรับรองสภาพบุคคล
และสิทธิอันชอบธรรมที่ต้องใช้เป็นหลักฐานยืนยันทางกฎหมาย และเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีอัตราต่ า
อยู่แล้ว เนื่องจากจะช่วยลดภาระของประชาชน และยังท าให้ลดขั้นตอนและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของภาครัฐด้วย 
 (2) บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ควรเพิ่มสาระส าคัญที่เชื่อมโยงกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่กรมการปกครองก าลังพัฒนาและจะน ามาใช้ในการให้บริการประชาชนในอนาคตด้วย 
 5.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
  เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 
เพ่ือยกเลิกบทบัญญัติที่ไม่มีการบังคับใช้ และปรับปรุงเลขมาตราที่มีการอ้างอิงในบทบัญญัติใ ห้ถูกต้อง              
เป็นปัจจุบัน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ และก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสามารถออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมได ้
 5.6 กระทรวงการต่างประเทศ 
  เห็นชอบ เนื่องจากมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง              
การต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ลด หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการยกเลิกบทบัญญัติที่หมดความจ าเป็นและ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 
 

/5.7 ส านักงาน... 
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 5.7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  เห็นชอบในหลักการและไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
 5.8 ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
  ไม่ขัดข้องต่อหลักการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขที่มีความสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น  
 5.9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  เห็นด้วยในหลักการร่างพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว  (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. . . . .  ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพ่ือให้สะดวกกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
สภาพเศรษฐกิจ การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มีการแก้ไขใหม ่

6. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นแล้ว เห็นสมควรยืนยันร่างพระราชบัญญัติ   

จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี   
ตามขั้นตอนต่อไป และจะได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                       
และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

 
………………………………………………………………….. 


