รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
----------------------------------------------------------1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
1.1 ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและประชาชนทั่ ว ไป ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(www.dopa.go.th) และเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(www.bora.dopa.go.th)
1.2 มีห นั ง สื อแจ้ งส่ ว นราชการที่เ กี่ย วข้อง เพื่อขอความเห็ น เกี่ย วกั บ ร่า งพระราชบั ญญัติ จดทะเบีย น
ครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จานวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น จานวน 1 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(www.dopa.go.th) และเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(www.bora.dopa.go.th) ระหว่างวันที่ 12 – 31 มกราคม 2564 (รวม 20 วัน)
3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(www.dopa.go.th) และเว็บไซต์ของสานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.bora.dopa.go.th) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 มกราคม 2564
4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและคาชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์
การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.dopa.go.th) และเว็บไซต์
ของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.bora.dopa.go.th) ตั้งแต่วันที่
12 – 31 มกราคม 2564 มีผู้เข้าดูข้อมูลทางเว็บไซต์ดังกล่าว จานวน 170 ราย และมีผู้แสดงความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จานวน 21 ราย ตามตารางสรุปประเด็นการรับฟัง
ความคิดเห็นและคาชี้แจง แนบท้ายรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนี้
5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความเห็นแล้ว 9 แห่ง (ยกเว้นกระทรวงยุติธรรม) เห็นชอบในหลักการของ
ร่ างพระราชบั ญญัติ จดทะเบี ยนครอบครั ว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เป็น การปรั บปรุ งกฎหมายให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็น หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ได้แก่
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5.1 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เห็นชอบในหลักการของพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน และในการจัดทาหรือปรับปรุง
กฎหมายลาดับรอง เพื่อรองรั บพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ๆ ใช้ช่องว่างจากกฎหมายดังกล่าวกระทาความผิดหรือแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ
โดยมิชอบ
5.2 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อ
ปรั บ ปรุ งข้อมูล ให้ เป็ นปั จ จุ บั น ทั้งการยกเลิ กบทบัญญัติที่ไม่มีการบังคับใช้ และการปรับแก้ไขเลขมาตรา
ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการแก้ไขใหม่
5.3 สานักงานอัยการสูงสุด
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
5.4 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ควรพิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการดังนี้
(1) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ควรพิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสมรส และการจดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเป็นการเรียกเก็ บจากคาขอการรับรองสภาพบุคคล
และสิทธิอันชอบธรรมที่ต้องใช้เป็นหลักฐานยืนยันทางกฎหมาย และเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีอัตราต่า
อยู่แล้ว เนื่องจากจะช่วยลดภาระของประชาชน และยังทาให้ลดขั้นตอนและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ของภาครัฐด้วย
(2) บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ควรเพิ่มสาระสาคัญที่เชื่อมโยงกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่กรมการปกครองกาลังพัฒนาและจะนามาใช้ในการให้บริการประชาชนในอนาคตด้วย
5.5 กระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
เพื่ อ ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ที่ ไม่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ และปรั บ ปรุ ง เลขมาตราที่ มี การอ้ า งอิง ในบทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ และก าหนดให้ รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการสามารถออก
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมได้
5.6 กระทรวงการต่างประเทศ
เห็ นชอบ เนื่ องจากมาตรา 25 ก าหนดให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวง
การต่างประเทศรั กษาการตามพระราชบั ญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม ลด หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการยกเลิกบทบัญญัติที่หมดความจาเป็นและ
ปรับปรุ งกฎหมายให้สอดคล้ องกับสภาพการณ์ปัจจุบันโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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5.7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
เห็นชอบในหลักการและไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
5.8 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ไม่ ขัด ข้อ งต่อ หลั ก การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบัญ ญัติ จ ดทะเบี ยนครอบครัว พุ ท ธศั กราช 2478
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขที่มี ความสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น
5.9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เห็ น ด้ ว ยในหลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จ ดทะเบี ย นครอบครั ว (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้สะดวกกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจ การอานวยความสะดวกให้กับประชาชน และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มีการแก้ไขใหม่
6. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นแล้ว เห็นสมควรยืน ยันร่างพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ตามขั้ น ตอนต่ อ ไป และจะได้ น าผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เสนอต่ อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ ประกอบการพิจารณาต่อไป
…………………………………………………………………..

