รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (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 มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... จานวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
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 ได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์
ของกรมการปกครอง 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
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จานวน 24 ราย ตามตารางสรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
และคาชี้แจง แนบท้ายรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนี้
5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความเห็นแล้ว 9 แห่ง (ยกเว้นกระทรวงยุติธรรม) เห็นชอบในหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ได้แก่
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5.1 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เห็นชอบในหลักการของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการจัดทา
หรือปรับปรุงกฎหมายลาดับรอง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม
เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ๆ ใช้ช่องว่างจากกฎหมายดังกล่าวกระทาความผิดหรือแสวงหาประโยชน์
ต่าง ๆ โดยมิชอบ
5.2 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การนาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับ กรณีนายทะเบียน
ท้องที่ไม่รับจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล รวมถึงการยกเลิกเพิกถอน และจาหน่ายทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง
หรือชื่อสกุลที่ดาเนินการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ผู้ขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนหรือถูกยกเลิก
เพิกถอน หรือถูกจาหน่ายทะเบียนต้องยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนผู้ออกคาสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันรับทราบ
คาสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าที่กาหนดไว้
ในมาตรา 18 อาจทาให้ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ทันภายในกาหนดระยะเวลาตามกฎหมายได้
(2) การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง และการออก
หนังสือสาคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ครั้งละ 10,000 บาท เป็นอัตราที่สูง
และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน จึงควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
5.3 สานักงานอัยการสูงสุด
มีข้อสังเกตในร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในประเด็นหลักการข้อที่ 2 ข้อที่ 5
และข้อที่ 7 ซึ่งกาหนดให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยสามารถขอมีชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลตามพระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคลได้นั้น จะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ที่ใช้บังคับเฉพาะ
บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นและใช้บังคับมานานแล้ว และควรพิจารณาพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว
พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับคนต่างด้าวหรือคนซึ่งไม่มีสัญชาติไ ทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
อยู่แล้ว ว่าจะเป็น การซ้าซ้อนหรือขัดกันหรือไม่ประการใด ประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป
5.4 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ควรพิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการดังนี้
(1) ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ควรพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมกรณีการเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล ให้ ส อดคล้ อ งกับต้ นทุนค่า ใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน โดยไม่เป็น การเพิ่ มภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนมากเกินความจาเป็น และไม่จากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการขอเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลดังกล่าว เพื่อเป็น การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งควร
พิจารณายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนหรือหนังสือสาคัญด้วย
(2) บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ควรเพิ่มสาระสาคัญที่เชื่อมโยงกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่กรมการปกครองกาลังพัฒนาและจะนามาใช้ในการให้บริการประชาชนในอนาคตด้วย
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5.5 กระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 เพื่อให้การปฏิบัติ
เกี่ยวกับชื่อบุคคลเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ทั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย
5.6 กระทรวงการต่างประเทศ
เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อบุคคลมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ที่จะอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะนายทะเบียนในต่างประเทศ
5.7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
เห็นชอบในหลักการและไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
5.8 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ไม่ขัดข้องต่อหลักการพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขที่มีความสอดคล้อง
กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดี
ยิ่งขึ้น และมีสาระสาคัญสอดคล้องตามหลักการและแนวทางการดาเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลที่ต้องการให้เกิดการผสมกลมกลืนกับสังคมไทย ซึ่งการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับ
การจัดทาทะเบียนไว้แล้วสามารถตั้งชื่อและนามสกุลได้จะช่วยลดความเหลื่อมล้าในเรื่องสิทธิของบุคคล
5.9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เห็นด้วยในหลักการร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
ซึ่งในส่วนการจดทะเบียนชื่อบุคคลได้มีการกาหนดให้ชัดเจนขึ้นอันจะเป็นผลดีกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่ว่าเป็ น
บุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ สามารถจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลได้
6. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นแล้ว เห็นสมควรยืนยัน ร่างพระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ต่อไป และจะได้นาผลการรั บ ฟังความคิดเห็ นเสนอต่อ ส านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี และคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
…………………………………………………………………..

