บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่ม เติม บทนิยามคาว่า “องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ” “พนักงานส่วนท้องถิ่น ” และ
“สานักทะเบียนท้องถิ่น” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) กาหนดให้น ายทะเบีย นท้อ งถิ่น หมายถึง ปลัด เทศบาล ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
ผู้อานวยการเขต ปลัด เมือ งพัท ยา และปลัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หรือ หัว หน้า ผู ้บ ริห ารขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น รูป แบบอื ่น ที ่ม ีก ฎหมายจัด ตั ้ง และให้น ายทะเบีย นท้อ งถิ ่น มีอ านาจแต่ง ตั ้ง ผู ้ช ่ว ย
นายทะเบียนได้ (เพิ่มเติมมาตรา ๓/๑)
(๓) กาหนดแก้ไขเพิ่ม เติม คาว่า “สานักทะเบียนท้องถิ่น ” ให้ส ามารถจดทะเบียนครอบครัว ได้
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๙)
(๔) ก าหนดให้พ นัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น สามารถเป็น พยานในการจดทะเบีย นครอบครัว ได้
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)
(๕) ก าหนดแก้ไ ขเพิ ่ม เติม ค าว่า “ นายทะเบีย นท้อ งถิ ่น ” ให้ม ีอ านาจหน้า ที ่จ ดทะเบีย น
ครอบครัว ออกใบสาคัญ แสดงการจดทะเบีย นครอบครัว จดบัน ทึก ทะเบีย นครอบครัว (แก้ไ ขเพิ ่ม เติม
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)
(๖) กาหนดให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม
มาตรา ๑๐/๑)
(๗) กาหนดให้นายอาเภอมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลและองค์การบริห ารส่ว นตาบล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลการปฏิบัติห น้าที่ของ
นายทะเบีย นท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ
ปลัด กระทรวงมหาดไทยมีอานาจหน้า ที่ค วบคุม ดูแ ลการปฏิบ ัติห น้า ที่ข องนายทะเบีย นท้อ งถิ่น ในเขต
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มเติมมาตรา ๒๔/๑)
(๘) กาหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีห น้าที่เตรียมความพร้อมและดาเนินการถ่ายโอนภารกิจ
การจดทะเบีย นครอบครัว ให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่ น ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในหนึ ่ง ปีน ับ แต่ว ัน ที่
พระราชบัญ ญัตินี้มีผ ลใช้บังคับ และให้อานาจหน้าที่ของนายทะเบียนซึ่งรัฐ มนตรีผู้มีห น้าที่รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง (เพิ่มเติมมาตรา ๑๕)

เหตุผล
โดยที ่เป็น การสมควรแก้ไ ขเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติ จ ดทะเบีย นครอบครัว พุท ธศัก ราช
๒๔๗๘ เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
การกาหนดขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้ถ่ายโอนงาน
ทะเบียนครอบครัวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.......................................
.......................................
.......................................
....................................................................................... .................................................
.......................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
................................................................................................ ........................................
.......................................
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี ้เรีย กว่า “พระราชบัญ ญัต ิจ ดทะเบีย นครอบครัว (ฉบับ ที ่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความบทนิยามคาว่า “องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ” คาว่า “พนักงานส่ว น
ท้องถิ่น” และคาว่า “สานักทะเบียนท้องถิ่น ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “นายทะเบียน” และคาว่า “การจด
ทะเบียน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘
“องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ” หมายความว่า เทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
กรุง เทพมหานคร เมือ งพัท ยา และองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น รูป แบบอื ่น ที ่ม ีก ฎหมายจัด ตั ้ง ทั ้ง นี้
ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ”
“พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น ” หมายความว่า พนัก งานเทศบาล พนัก งานส่ว นตาบล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง”
“ส านัก ทะเบีย นท้อ งถิ ่น หมายความว่า ส านัก ทะเบีย นท้อ งถิ ่น ที ่ม ีก ารจัด ตั ้ง หรือ จะมี
การจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่ าด้วยการทะเบียนราษฎร”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว
พุทธศักราช ๒๔๗๘

“มาตรา ๓/๑ ให้มีนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) ปลัดเทศบาล สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ผู้อานวยการเขต สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) ปลัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นหรือ หัว หน้าผู้บริห ารขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
รูป แบบอื่น สาหรับ ในเขตองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น รูปแบบอื่น ที่มีกฎหมายจัด ตั้ง ทั้งนี้ ไม่ห มายความ
รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายทะเบีย นท้อ งถิ ่น มีอ านาจแต่ง ตั ้ง ผู ้ช ่ว ยนายทะเบีย นท้อ งถิ ่น และมอบอ านาจให้
รองปลัด เทศบาล รองปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล ผู ้ช ่ว ยผู ้อ านวยการเขต รอ งปลัด เมือ งพัท ยา
รองปลัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือ รองหัว หน้าผู้บริห ารขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รูปแบบอื่น
แล้วแต่กรณีปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนท้องถิ่นได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช
๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ การจดทะเบีย นตามพระราชบัญ ญัตินี้จ ะทาที่ส านัก ทะเบีย นดัง ที่กาหนดไว้ใ น
กฎกระทรวงหรือ ส านัก ทะเบีย นท้อ งถิ่น ในกรณีที่มีก ารจดทะเบีย นที่เกี่ย วข้อ งกัน มากกว่า แห่ง หนึ่ง ให้
หมายเหตุในทะเบียนต่างๆ ถึงการเกี่ยวข้องนั้ นๆ ดังที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ให้ใช้บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งบังคับตลอดถึงการจดบันทึกด้วย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช
๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๑๔ คาร้องขอจดทะเบียนต้องทาเป็นหนังสือตาม
แบบที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
เมื่อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับจดทะเบียน ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญใน
ทะเบี ยนต่อหน้ านายทะเบี ย นหรือนายทะเบียนท้องถิ่น และต่อหน้าพยานสองคนซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ใน
ทะเบี ย นในขณะนั้ น ด้ ว ย แต่ ถ้ า ผู้ ร้ อ งไม่ ส ามารถลงลายมื อ ชื่ อ ได้ โ ดยวิ ธี ห นึ่ ง วิ ธี ใ ด ให้ น ายทะเบี ย น
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นหมายเหตุไว้ในทะเบียน
การจดทะเบียนสมรส นอกจากจะปฏิบัติตามความในวรรคสอง ถ้าท้องที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็ น สมควรจะป ระกาศโดยอนุ มั ติ ข องรั ฐ มนตรี ว่ า การกระท รวงมห าดไทย ยอมให้ ยื่ น ค าร้ อ ง
ขอจดทะเบียนสมรสต่อกานันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายที่มีถิ่นที่อยู่ก็ได้
คาร้อ งเช่น ว่า นี ้ต ้อ งมีล ายมือ ชื ่อ ของผู ้ร้อ งและพยานสองคนลงต่อ หน้า ก านัน แต่พ ยาน
คนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป หรือนายตารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไป หรือหัวหน้าสถานีตารวจ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาอ งค์การ

บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไปในเขตพื้นที่นั้น หรือทนายความ
เมื่อได้รับคาร้องโดยถูกต้องแล้ว ให้กานันส่งคาร้องนั้นต่อไปยังนายทะเบียนหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น โดยเร็ว เพื่อพิจารณารับ จดทะเบียน ในการจดทะเบียนนี้ให้ นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ลงชื่อผู้ร้องและพยานในทะเบียนถือเป็นแทนการลงลายมือชื่อและให้ถือว่าการสมรสได้สมบูรณ์แต่วันที่กานัน
รับคาร้องนั้น”
มาตรา ๗ ให้ย กเลิก ความใน มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ รายการที่ ล งไว้ ในทะเบี ย นนั้ น ให้ น ายทะเบี ย นหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ลง
วัน เดือน ปี และลายมือชื่อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นไว้เป็นสาคัญ
มาตรา ๘ เมื่ อ ได้ รั บ จดทะเบี ย นสมรสหรื อ หย่ า โดยความยิ น ยอม นายทะเบี ย นหรื อ
นายทะเบียนท้องถิ่นต้องออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนั้นมอบให้ฝ่ายละฉบับโดยไม่เรียกค่าธรรมเนียม
มาตรา ๙ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอดูทะเบียนได้โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าขอสาเนารายการ
ในทะเบี ย นซึ่งนายทะเบี ยนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น รับรองต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ เมื่อมีการร้องขอให้จดทะเบียนสมรสแล้ว ให้นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
รับจดทะเบียนสมรสให้
การจดทะเบี ย นสมรสนั้ น จะขอให้ น ายทะเบี ย นหรือนายทะเบี ยนท้ องถิ่น ไปท านอกส านั ก
ทะเบียนหรือสานักทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว
พุทธศักราช ๒๔๗๘
“มาตรา ๑๐/๑ ให้เงิน ค่าธรรมเนีย มตามพระราชบัญ ญัตินี้ที่เกิด ขึ้น ในเขตองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครั ว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ถ้าบุ คคลใดได้รับอนุญ าตให้ สมรสได้ โดยคาพิพากษาหรือคาสั่ งของศาล ให้ ยื่น
สาเนาคาพิพ ากษาหรื อคาสั่ งของศาลที่รับรองว่าถูกต้องแล้ วนั้ นต่อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้ องถิ่น
ในเมื่อร้องขอจดทะเบียน
มาตรา ๑๒ ถ้าผู้ที่จะพึงให้ความยินยอมได้ให้ความยินยอมโดยทาเป็นหนังสือตามบทบัญญัติ
แห่งมาตรา ๑๔๔๘ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ผู้ร้องขอนาหนังสือนั้นยื่นต่อนายทะเบียน
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อบันทึกในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส
ถ้าผู้ ที่ จ ะพึ งให้ ค วามยิ น ยอมได้ให้ ความยิ นยอมด้ว ยวาจาต่อหน้าพยานตามบทบั ญ ญั ติ แห่ ง
มาตรา ๑๔๔๘ (๓) แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ให้ ผู้ ร้องขอน าพยานนั้ น ไปให้ ถ้อ ยค าต่ อนาย

ทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นถ้อยคาซึ่งพยานให้ไว้นั้นให้นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจดลงไว้แล้ว
ให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น จดทะเบียนสมรส เมื่อปรากฏต่อ
นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ว่าการมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งมาตรา ๑๔๔๕ มาตรา ๑๔๔๖ และ
มาตรา ๑๔๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๔ เมื่อชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย
และโดยพฤติ ก ารณ์ ที่ เป็ น อยู่ นายทะเบี ย นหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถจะไปจดทะเบี ย นให้ ได้
และผู้ ใกล้ ความตายจะทาคาร้องตามแบบก็ไม่ได้ ผู้ นั้นจะร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยวาจาหรือกิริยาก็ได้
แต่ ต้ อ งร้ องต่ อ พนั ก งานฝ่ ายปกครองซึ่ งมี ต าแหน่ งตั้ งแต่ชั้ น กานั น ขึ้ น ไป หรือต่ อ นายต ารวจซึ่ งมี ยศตั้ งแต่
ร้อยตารวจตรีขึ้นไป หรือหัวหน้าสถานีตารวจหรือต่อบุคคลซึ่งเป็นพยานได้ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างน้อย
สองคนซึ่งอยู่พร้อมกัน
ถ้าชายหรือหญิ งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตาย ให้ ผู้ ที่ได้รับคาร้องขอจดทะเบี ยนตาม
ความในวรรคก่ อ น พร้ อ มด้ ว ยชายหรื อ หญิ ง ที่ ยั ง คงมี ชี วิ ต อยู่ ถ้ าหากมี ไปแสดงตนต่ อ นายทะเบี ย นหรื อ
นายทะเบียนท้องถิ่นโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ถ้อยคาแสดงพฤติการณ์แห่งการร้องขอแล้วจดทะเบียนสมรส
ถ้ากรณีดังกล่าวในวรรคต้นเกิดในเรือเดินทะเลระหว่างเดินทางจะร้องต่อนายเรือเสมือนเป็น
เจ้าพนักงานดังกล่าวในวรรคต้นก็ได้ และให้นาบทบัญญัติในวรรคสอง มาบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ถ้านายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้ องถิ่น ไม่ยอมรับ จดทะเบียนสมรส ผู้ มีส่ ว น
ได้เสียจะยื่นคาร้องต่อศาลก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
เมื่อศาลไต่สวนได้ความว่า การได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายครบถ้วนแล้วก็ให้ศาลมีคาสั่ง
ไปให้รับจดทะเบียน
มาตรา ๑๖ เมื่อศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนการสมรสหรือให้หย่ากันแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้
นายทะเบี ย นหรื อ นายทะเบี ย นท้ องถิ่ น บั น ทึ ก ไว้ในทะเบี ยนก็ได้ แต่ ต้อ งยื่ น ส าเนาค าพิ พ ากษาอั น ถึ งที่ สุ ด
ที่รับรองว่าถูกต้องแล้วต่อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น”
มาตรา ๑๐ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ จ ดทะเบีย นครอบครัว
พุทธศักราช ๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ การจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมนั้น ให้นายทะเบียนหรือนายทะเบียน
ท้ อ งถิ่ น รั บ จดต่ อ เมื่ อ สามี แ ละภริ ย าร้ อ งขอและได้ น าหนั ง สื อ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในมาตรา ๑๔๙๘ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาแสดงต่อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วย”
มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ จ ดทะเบีย นครอบครัว
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจ ดทะเบีย นครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ บิ ด ามาขอจดทะเบี ย นเด็ ก เป็ น บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมาย ถ้ า เด็ ก และ
มารดาเด็กอยู่ ในฐานะให้ ความยิ น ยอมได้ และได้ม าให้ ค วามยิน ยอมด้ว ยตนเองแล้ ว ก็ให้ น ายทะเบี ยน หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นรับจดทะเบียน

ถ้ า เด็ ก และมารดาเด็ ก คนหนึ่ ง คนใดหรื อ ทั้ ง สองคน ไม่ ม าให้ ค วามยิ น ยอมด้ ว ยตนเอง
ให้ น ายทะเบี ย นหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น มี ห นั งสื อ สอบถามไปยั งผู้ ที่ ไม่ ม าว่ าจะให้ ค วามยิ น ยอมหรือ ไม่
เมื่อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับหนังสือแจ้งความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลดังกล่าว
ได้ ม าให้ ค วามยิ น ยอมด้ ว ยตนเองแล้ ว ก็ ให้ น ายทะเบี ย นหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น รั บ จดทะเบี ย น แต่ ถ้ า
นายทะเบียนหรือนายทะเบี ยนท้องถิ่น ไม่ได้รับแจ้งความยินยอมภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบถึงเหตุที่ไม่อาจ
รับจดทะเบียนได้โดยไม่ชักช้า
บิดาจะร้องขอให้นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ไปจดทะเบียนนอกสานักทะเบียนหรือ
สานักทะเบียนท้องถิ่นก็ได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๒ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญ ญัติ
จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ การจดทะเบีย นรับ บุ ตรบุ ญ ธรรม ให้ ผู้ รับ บุ ตรบุ ญ ธรรมและบุ ตรบุ ญ ธรรมเป็ น
ผู้ร้องขอ
ให้ น ายทะเบี ย นหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น รั บ จดทะเบี ย นต่ อ เมื่ อ ทั้ ง สองฝ่ า ยให้ ถ้ อ ยค าว่ า
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายในเรื่องรับบุตรบุญธรรมดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แล้วถ้าปรากฏต่อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่นว่าการมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่านั้น หรือถ้อยคาที่ได้
ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ห้ามมิให้รับจดทะเบียน
ถ้านายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ไม่ยอมรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ผู้ร้องขอ
จดทะเบียนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยื่นคาร้องต่อศาลก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เมื่อศาลไต่สวนได้ความว่า
การได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายครบถ้วนแล้ว ก็ให้ศาลมีคาสั่งไปให้รับจดทะเบียน
มาตรา ๒๓ การจดทะเบี ย นเลิ ก รับ บุ ต รบุ ญ ธรรมโดยความตกลงนั้ น ให้ น ายทะเบี ย นหรื อ
นายทะเบียนท้องถิ่นรับจดเมื่อทั้งสองฝ่ายร้องขอ
ถ้าศาลพิพากษาให้เพิกถอนหรือเลิกการรับบุตรบุญธรรม ให้นามาตรา ๑๖ มาบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ถ้าสามีภริยาซึ่งได้ทาการสมรสกันโดยสมบูรณ์ก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๕ ร้องขอให้บันทึกฐานะของภริยาตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ให้นายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องถิ่น บันทึกไว้ใน
ทะเบียน”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว
พุทธศักราช ๒๔๗๘
“มาตรา ๒ ๔ /๑ ให้น ายอ าเภ อมีอ าน าจห น้า ที ่ค วบ คุม ดูแ ลการ ป ฏิบ ัต ิห น้า ที ่ข อง
นายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น
ในเขตเมือ งพัท ยาและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น รูป แบบอื ่น ที ่ม ี ก ฎหมายจัด ตั ้ง ให้เ ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

ให้ป ลัด กระทรวงมหาดไทยมีอานาจหน้าที่ค วบคุม ดูแ ลการปฏิบัติห น้าที่ของนายทะเบีย น
ท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ”
มาตรา ๑๔ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๒๕ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ จ ดทะเบีย นครอบครัว
พุทธศักราช ๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ให้ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงมหาดไทย และรัฐ มนตรีว ่า การกระทรวง
การต่างประเทศมีหน้าที่รักษาการเท่าที่เกี่ยวกับกระทรวงนั้นๆ ให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจแต่ง ตั้ง นายทะเบีย น และออกกฎกระทรวงกาหนดสานั ก ทะเบีย นอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ใ น
พระราชบัญ ญัตินี้ และออกกฎกระทรวงกาหนดอัต ราค่าธรรมเนีย มที่จ ะเรีย กตามพระราชบัญ ญัตินี้ และ
กาหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ”
มาตรา ๑๕ ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและดาเนินการถ่ายโอนภารกิจ
การจดทะเบีย นครอบครัว ให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในหนึ ่ง ปีน ับ แต่ว ัน ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่เป็น
นายทะเบี ย นท้ องถิ่น ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และให้อานาจหน้า ที ่ข องนายทะเบีย นซึ่ง รัฐ มนตรีผู ้มีห น้า ที่
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบีย บที่อ อกตามพระราชบัญ ญัติจดทะเบีย นครอบครัว
พุท ธศัก ราช ๒๔๗๘ ที่ใช้บังคับ อยู่ในวัน ก่อนวัน ที่พ ระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพีย ง
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...............................................
นายกรัฐมนตรี

