
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
----------------------------------------------------------- 

1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
1.1 ผู้ เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

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

1.2 มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... จ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

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 ได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(www.dopa.go.th) และเว็บไซต์ของส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.bora.dopa.go.th) เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 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
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จ านวน 24 ราย ตามตารางสรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็น     
และค าชี้แจง แนบท้ายรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนี้  

5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความเห็นแล้ว 9 แห่ง (ยกเว้นกระทรวงยุติธรรม) เห็นชอบในหลักการของ 

ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ได้แก่ 
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5.1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เห็นชอบในหลักการของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการจัดท า

หรือปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม 
เพ่ือมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ๆ ใช้ช่องว่างจากกฎหมายดังกล่าวกระท าความผิดหรือแสวงหาประโยชน์
ต่าง ๆ โดยมชิอบ 

5.2 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(1) การน าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับ กรณีนายทะเบียน

ท้องที่ไม่รับจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล รวมถึงการยกเลิกเพิกถอน และจ าหน่ายทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง 
หรือชื่อสกุลที่ด าเนินการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ผู้ขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนหรือถูกยกเลิก
เพิกถอน หรือถูกจ าหน่ายทะเบียนต้องยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนผู้ออกค าสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันรับทราบ
ค าสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 18 อาจท าให้ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ทันภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายได้ 

(2) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง และการออก
หนังสือส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ครั้งละ 10,000 บาท เป็นอัตราที่สูง
และอาจเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ประชาชน จึงควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

5.3 ส านักงานอัยการสูงสุด 
มีข้อสังเกตในร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในประเด็นหลักการข้อที่ 2 ข้อที่ 5 

และข้อที่ 7 ซึ่งก าหนดให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยสามารถขอมีชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลตามพระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคลได้นั้น จะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ที่ใช้บังคับเฉพาะ
บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นและใช้บังคับมานานแล้ว และควรพิจารณาพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับคนต่างด้าวหรือคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
อยู่แล้ว ว่าจะเป็น การซ้ าซ้อนหรือขัดกันหรือไม่ประการใด ประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป 
 5.4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  มีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ควรพิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการดังนี้ 
  (1) ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ควรพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมกรณีการเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล ให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดย ไม่เป็นการเพ่ิมภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนมากเกินความจ าเป็น และไม่จ ากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการขอเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลดังกล่าว เพ่ือเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งควร
พิจารณายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนหรือหนังสือส าคัญด้วย 
 (2) บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ควรเพิ่มสาระส าคัญที่เชื่อมโยงกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่กรมการปกครองก าลังพัฒนาและจะน ามาใช้ในการให้บริการประชาชนในอนาคตด้วย 
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 5.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
  เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 เพ่ือให้การปฏิบัติ
เกี่ยวกับชื่อบุคคลเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ทั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย 
 5.6 กระทรวงการต่างประเทศ 
  เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อบุคคลมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล             
ที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะนายทะเบียนในต่างประเทศ 
 5.7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  เห็นชอบในหลักการและไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
 5.8 ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
  ไม่ขัดข้องต่อหลักการพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขที่มีความสอดคล้อง
กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดี
ยิ่งขึ้น และมีสาระส าคัญสอดคล้องตามหลักการและแนวทางการด าเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลที่ต้องการให้เกิดการผสมกลมกลืนกับสังคมไทย ซึ่งการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับ
การจัดท าทะเบียนไว้แล้วสามารถตั้งชื่อและนามสกุลได้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในเรื่องสิทธิของบุคคล 
 5.9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  เห็นด้วยในหลักการร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
ซึ่งในส่วนการจดทะเบียนชื่อบุคคลได้มีการก าหนดให้ชัดเจนขึ้นอันจะเป็นผลดีกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่ว่าเป็น
บุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ สามารถจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลได้ 

6. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นแล้ว เห็นสมควรยืนยันร่างพระราชบัญญัติ   

ชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ต่อไป และจะได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

 
………………………………………………………………….. 


