
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
     กฎหมายใหม่                    แก้ไข/ปรับปรุง                  ยกเลิก 
 
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐ 

ส่วนที่ ๑ 
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   
 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 

       (1) พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม              
มีบทบัญญัติบางมาตราไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการช าระใหม่  

 (2) พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่มี
บทบัญญัติให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 

 (1) เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน 

 (2) เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (3) ประชาชนผู้รับบริการได้ประโยชน์จากการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
๒. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร 

 (1) ปรับปรุงเลขมาตราที่มีการอ้างถึงในบทบัญญัติให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ที่มีการช าระใหม ่

(2) ยกเลิกบทบัญญัติท่ีไม่มีการบังคับใช้ 
/(3) ก าหนดให้... 



๒ 
 

(3) ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสามารถออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 
        - ไม่มี  
 ๓.๒ ต่ างประเทศแก้ปัญหานี้ อย่ างไร  (ถ้ ามี )  และการด า เนินการดั งกล่ าว เหมาะสมกับ 
       สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 
       - ไม่มี 
๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
  ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 

ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๖.๑ กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีห่รือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
       - ไม่มี 
 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ ไข คุ้มครอง หรือ เยียวยาให้แก่ผู้ ได้ รับผลกระทบตาม ๖.๑ 
       อย่างไร 
       - ไม่มี 
 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 

       เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้านการทะเบียน
ครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
       - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย       
อย่างไร 

- สามารถใช้บังคับกับส านักทะเบียนอ าเภอพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศทันทีที่ประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากการให้บริการตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวมีการให้บริการอยู่แล้วทั่วประเทศ 
รวมถึง ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศด้วย ประกอบกับนายทะเบียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการประชาชนตามกฎหมายได้อยู่แล้ว 
       และมีการน า เทคโนโลยีมาใช้ เ พ่ืออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ าย 
ในการด าเนินการหรือไม ่

/- ปัจจุบัน... 



๓ 
 

      - ปัจจุบันการให้บริการงานทะเบียนครอบครัวสามารถยื่นค าร้องได้ทุกส านักทะเบียนโดยมิต้องยื่น
ค าร้อง ณ ภูมิล าเนา เนื่องจากเปิดให้บริการออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียน
ครอบครัวได้ 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
       - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักทะเบียนทุกแห่งจะได้ท าการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั้งในระดับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น  
 ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายใน
ระยะ ๓ ปีแรก เป็นจ านวน..........บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้...........อัตรา อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว...........อัตรา 
อัตราก าลังทีต่้องเพ่ิมข้ึน...........อัตรา 

      - การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น ไม่ได้เพิ่ม
อัตราก าลังหรือปรับโครงสร้างองค์กรแต่อย่างใด    
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
      - ไม่มี 
 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 
      (1) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
      (2) ประชาชนได้รับสิทธิและสถานภาพของบุคคลตามกฎหมาย 
 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ 
       - ไม่มี 
 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 
       - ไม่มี 
 

ส่วนที่ ๒ 
เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การก าหนดโทษอาญา และการใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
   

  
๙. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 
    - ไม่ได้มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 
๑๐. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
      - ไม่มี 
๑๑. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 
      - ไม่มี 

/12. เหตุผล... 



๔ 
 

๑๒. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ ในการออกค าสั่งทางปกครอง   
      หรือด าเนินกิจการทางปกครอง 
      การจดทะเบียนครอบครัวถือเป็นค าสั่งทางปกครองและนายทะเบียนจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น 
ค าร้องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
 

ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
 

.................................................... 


