รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กฎหมายใหม่
 แก้ไข/ปรับปรุง

ยกเลิก

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐ
ส่วนที่ ๑
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร
ประเด็นปัญหาที่เกิดจากพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ได้แก่ การที่กาหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย
เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถจดทะเบี ย นเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล และชื่ อ รองได้ ส่ ว นคนไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการขอมีชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลได้ สถานที่ยื่นคาขอและดาเนินการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล เปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อรอง กาหนด ณ ท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น การจดทะเบียนชื่อสกุลให้กับเด็กซึ่งอุปการะเลี้ยงดู
โดยผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ทาได้เฉพาะเด็ก
ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสัญชาติและให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนด้านการทะเบียนชื่อบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร
(1) การขอจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล สามารถยื่นคาร้อง ณ สานักทะเบียนแห่งใด ๆ โดย
ไม่ต้องคานึงถึงภูมิลาเนาของผู้ยื่นคาร้องขอ
(2) เพื่อให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการจัดทาทะเบียนราษฎรและมีเลขประจาตัวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว สามารถขอมีชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลได้
(3) เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
/(4) เพื่อให้...

๒
(4) เพื่อให้ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุล สามารถอนุญาตให้บุคคลใดไม่ว่ามีสัญชาติไทยหรือไม่ ร่วมใช้ชื่อสกุล
ของตนได้
(5) เพื่อให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายสามารถกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนในระหว่างสมรสได้ โดยไม่ต้องทา
ความตกลงกัน เว้นแต่คู่สมรสประสงค์จะกลับไปใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายอีกครั้ง จะต้องได้รับความยินยอม
จากคู่สมรสฝ่ายนั้น
(6) เพื่อให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเจ้าของสถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะ
เลี้ยงดูเด็ก สามารถจดทะเบียนตั้งชื่ อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กแห่งสถานดังกล่าว ทั้งเด็กที่มี
สัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย
(7) เพื่อ ให้ การเปลี่ย นชื่อตัว ชื่อรองหรือชื่อสกุลของผู้ เยาว์ที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลตามที่กาหนด
(8) เพื่อให้ผู้มีชื่อสกุลอยู่แล้วประสงค์จะขอตั้งชื่อสกุลใหม่ สามารถยื่นคาร้อง ณ สานักทะเบียนแห่งใด ๆ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
(9) เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้ราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล ให้ยื่นคาขอ
ต่อนายทะเบียนท้องที่ แล้วให้นายทะเบียนท้องที่เสนอต่อไปตามลาดับจนถึงนายทะเบียนกลาง เมื่อนายทะเบียนกลางพิจารณา
เห็นสมควรให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูล เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงให้นายทะเบียนท้องที่
รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้น
(10) เพื่อให้การปฏิบัติกรณีนายทะเบียนท้องที่ไม่รับจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล รวมถึงการยกเลิก
เพิกถอน และจาหน่ายทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุลที่ดาเนินการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(11) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนดหรือยกเว้น ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และกาหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(12) เพื่อยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
(13) เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อบุคคลมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่จะอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนทั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย
๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน
๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร
- ไม่มี
๓.๒ ต่ า งประเทศแก้ ปั ญ หานี้ อ ย่ า งไร (ถ้ า มี ) และการด าเนิ น การดั ง กล่ า วเหมาะสมกั บ
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี
๔. การรับฟังความคิดเห็น
 ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว
 ได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว
/5. ความสัมพันธ์...

๓
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๖.๑ กฎหมายนี้จากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีห่ รือภาระอะไรแก่ใครบ้าง
- ไม่มี
๖.๒ มี ม าตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ข คุ้ ม ครอง หรื อ เยี ย วยาให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบตาม ๖.๑
อย่างไร
- ไม่มี
๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร
- ลดความเหลื่อมล้าทางสัญชาติและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนด้านการทะเบียนชื่อบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างไร
- สานักทะเบียนอาเภอทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถดาเนินการได้ เนื่องจากการให้บริการตาม
พระราชบัญญัติชื่อบุคคลมีการให้บริการอยู่แล้วทั่วประเทศ ประกอบกับนายทะเบียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการประชาชนตามกฎหมายได้อยู่แล้ว
และมี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกหรื อ ลดขั้ น ตอนและค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดาเนินการหรือไม่
- สามารถตรวจสอบรายการบุคคลได้จากระบบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน
๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสานักทะเบียนทุกแห่งจะได้ทาการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งในระดับ
จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น
๗.๔ ต้น ทุนหรื อ ค่าใช้จ่ ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติ ต ามและบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจานวน..........บาท อัตรากาลังที่ต้องใช้...........อัตรา อัตรากาลังที่มีอยู่แล้ว...........อัตรา
อัตรากาลังทีต่ ้องเพิ่มขึ้น...........อัตรา
การดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการปรับปรุง การปฏิบัติงานการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น ไม่ได้เพิ่ม
อัตรากาลังหรือปรับโครงสร้างองค์กรแต่อย่างใด

/8. ผลกระทบ...

๔
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
- ไม่มี
๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ
- ไม่มี
๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สาคัญ
- ไม่มี
ส่วนที่ ๒
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
๙. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต
- เหตุที่ต้องใช้ร ะบบการอนุ ญาต เนื่ องจาก ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติเ ป็นไปตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
๑๐. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ
- ไม่มี
๑๑. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา
- ไม่มี
๑๒. เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ดุ ล พิ นิ จ ในการออกค าสั่ ง ทางปกครอง
หรือดาเนินกิจการทางปกครอง
- การจดทะเบียนชื่อบุคคลนั้นนายทะเบียนจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคาร้องว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
………………………………………..

