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พระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๕๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา   ๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกํ าหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไม เกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้ไวดวยก็ได” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการขอคัดสําเนา  หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับ

บัตรประจําตัวหรือรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทําตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย

ดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๕ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสามของมาตรา   ๖   แหงพระราชบัญญั ติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหนายทะเบียนดําเนินการโดยเร็ว” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  ภายใตบังคับมาตรา  ๘/๑  ใหมีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  ดังนี้ 

(๑) สํานักทะเบียนกลาง  มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง  รองผูอํานวยการทะเบียนกลาง  และ

ผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง  เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง  มีหนาที่รับผิดชอบและ

ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 

(๒) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  และผูชวยนายทะเบียน

กรุงเทพมหานคร  เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  มีหนาที่รับผิดชอบและ

ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) สํานักทะเบียนจังหวัด   มีนายทะเบียนจังหวัดและผูชวยนายทะเบียนจังหวัด 

เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด  มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร

ในเขตจังหวัด 

(๔) สํานักทะเบียนอําเภอ  มีนายทะเบียนอําเภอและผูชวยนายทะเบียนอําเภอเปนนายทะเบียน

ประจําสํานักทะเบียนอําเภอ  มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ 
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(๕) สํานักทะเบียนทองถิ่น   มีนายทะเบียนทองถิ่นและผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น 

เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถิ่น  มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร

ในเขตปกครองทองถิ่นนั้น  ๆ” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘/๑  และมาตรา  ๘/๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๘/๑  การจัดต้ังสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นตามมาตรา  ๘  (๔)  

และ  (๕)  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ  โดยคํานึงถึงสภาพแหงความพรอมและ

ความสะดวกในการใหบริการประชาชน  รวมตลอดถึงการไมซํ้าซอนและการประหยัด 

สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นตามมาตรา  ๘  (๔)  และ  (๕) ที่ไดจัดต้ังข้ึนแลวนั้น  

เมื่อคํานึงถึงสภาพตามวรรคหนึ่งแลว  ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะยุบหรือควบรวมเขาดวยกันก็ได 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนที่จัดต้ังตามวรรคหนึ่งหรือควบรวม 

ตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

มาตรา  ๘/๒  ใหมีนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ดังนี้ 

(๑) อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง  มีอํานาจออกระเบียบหลักเกณฑ

วิธีปฏิบัติ  รวมทั้งกําหนดแบบพิมพเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และแตงต้ังรองผูอํานวยการ

ทะเบียนกลาง  และผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  และใหมีอํานาจแตงต้ังผูชวย

นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด  และใหมีอํานาจแตงต้ังผูชวยนายทะเบียนจังหวัด 

(๔) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  แลวแตกรณี  เปนนายทะเบียน

อําเภอ  และใหมีอํานาจแตงต้ังผูชวยนายทะเบียนอําเภอ  

(๕) ปลัดเทศบาล  ผูอํานวยการเขต  ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครอง

ทองถิ่น  แลวแตกรณี  เปนนายทะเบียนทองถิ่น  และใหมีอํานาจแตงต้ังผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น 

ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม  (๑)  จะมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง  หรือ

ผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง  ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการทะเบียนกลาง  หรือจะมอบหมายให

ขาราชการสังกัดกรมการปกครองชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวยก็ได 
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นายทะเบียนกรุงเทพมหานครตาม  (๒)  จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  

หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งไมตํ่ากวาระดับกองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน 

นายทะเบียนกรุงเทพมหานครก็ได 

นายทะเบียนจังหวัดตาม  (๓)  จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  

หรือปลัดจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดก็ได 

นายทะเบียนอําเภอตาม  (๔)  จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนอําเภอ  หรือปลัดอําเภอ  

ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอําเภอก็ได 

นายทะเบียนทองถิ่นตาม  (๕)  จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น  รองปลัดเทศบาล  

ผูชวยผูอํานวยการเขต  รองปลัดเมืองพัทยา  หรือรองหรือผูชวยหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครอง

ทองถิ่นนั้น  แลวแตกรณี  ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนทองถิ่นกไ็ด” 

มาตรา ๘ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคส่ีของมาตรา   ๑๐   แหงพระราชบัญญั ติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“การดําเนินการตามวรรคสาม   รวมตลอดทั้งวิธีการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริงและ 

การอุทธรณของผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบียน  รวมถึงการพิจารณาคําอุทธรณ  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งระงับ

การเคลื่อนไหวทางทะเบียนไวกอนที่จะรับฟงคําชี้แจงหรือการโตแยงได”   

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูลและใชขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ เขามา 

หรืออาศัยอยูในราชอาณาจักร  จัดสงขอมูลที่มีอยูใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามที่ผูอํานวยการ

ทะเบียนกลางรองขอ” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เมื่อไดรับคําขอตาม  (๒)  ใหนายทะเบียนมีคําส่ังโดยเร็ว  คําส่ังของนายทะเบียนที่ไมรับคําขอ  

หรือไมดําเนินการตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวน  ใหคูกรณีย่ืนอุทธรณตอนายทะเบียนจังหวัด   
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นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการทะเบียนกลาง  แลวแตกรณี  ภายในสิบหาวันนับแตวัน

รับทราบคําส่ังจากนายทะเบียน” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเพื่อใช

ประโยชนจากขอมูลทะเบียนประวติัราษฎร  ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตใหเชื่อมโยงไดเฉพาะ

ขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่ปรากฏภายในทะเบียนบาน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  

หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยเทานั้น” 

มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในราชอาณาจักร  

คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหผูอํานวยการทะเบียนกลางยินยอมใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ

เชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการ

ปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 

หามมิใหสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือพนักงานสอบสวนที่ไดขอมูลใดตามมาตรานี้

นําไปใชเพื่อประโยชนในทางธุรกิจหรือในเร่ืองอื่นที่ไมเกี่ยวกับหนาที่ของทางราชการหรือตาม

วัตถุประสงคที่รองขอ” 

มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสามของมาตรา   ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  การแจงตามวรรคหนึ่ง

จะแจงตอนายทะเบียนผู รับแจงแหงทองที่อื่นก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งใหนําตัวเด็กไปสง

และแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปฏิบัติงานในทองที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว  เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

หรือเจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวแลวใหบันทึกการรับตัวเด็กไว  ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจรับเด็กไว  ใหนําตัวเด็กพรอมบันทึกการรับตัวเด็กสงใหเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยในเขตทองที่  ในกรณีที่เจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวหรือไดรับตัวเด็กจาก

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแลว  ใหแจงการเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงและใหนายทะเบียนออก

ใบรับแจง  ทั้งนี้  ตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหทําเปนสองฉบับและเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับตัวเด็กหนึ่งฉบับ

และสงมอบใหกับนายทะเบียนผูรับแจงหนึ่งฉบับ  โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการบุคคลของ 

ผูที่พบเด็ก  พฤติการณ  สถานที่และวันเวลาที่พบเด็ก  สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก  เอกสารที่ 

ติดตัวมากับเด็ก  และประวัติของเด็กเทาที่ทราบ  และในกรณีที่ไมอาจทราบสัญชาติของเด็กใหบันทึก

ขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย” 

มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๙/๑  มาตรา  ๑๙/๒  และมาตรา  ๑๙/๓   

แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๑๙/๑  เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซ่ึงอยูในการอุปการะ

ของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ

สงเคราะหชวยเหลือเด็กตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ถาเด็กยังไมไดแจงการเกิดและไมมีรายการ

บุคคลในทะเบียนบานใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานเปนผูแจง 

การเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่หนวยงานนั้นต้ังอยู  และใหนายทะเบียนออกใบรับแจง  

ทั้งนี้  ตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

มาตรา  ๑๙/๒  การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๑๙/๑  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ในกรณีที่ไมอาจพิสูจนสถานะการเกิด

และสัญชาติได  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสาร

แสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน  ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

มาตรา  ๑๙/๓  ผูมีสัญชาติไทยซ่ึงเจาบานหรือบิดามารดามิไดแจงการเกิดใหตามมาตรา  ๑๘  

อาจรองขอตอนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดไดตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  

และใหนําความในมาตรา  ๑๙/๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  ใหบิดามารดาหรือผูปกครองแจงแทนได  

แตสําหรับกรณีของบิดามารดาใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการใหตอเมื่อไดชําระคาปรับตามที่ 

นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปรียบเทียบตามมาตรา  ๔๗  (๒)  และมาตรา  ๕๑  แลว” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐   แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐  เมื่อมีการแจงการเกิดตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๑๙/๑  หรือมาตรา  ๑๙/๓  

ทั้งกรณีของเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ   

ใหนายทะเบียนผู รับแจงรับแจงการเกิดและออกสูติบัตรเปนหลักฐานแกผูแจงโดยมีขอเท็จจริง 

เทาที่สามารถจะทราบได 

สําหรับการแจงการเกิดของเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ   

ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกสูติบัตรใหตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  โดยใหระบุ

สถานะการเกิดไวดวย” 

มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๐/๑  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๓๔   

“มาตรา  ๒๐/๑  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสัญชาติไทยแกกลุมบุคคลใดหรือใหกลุม

บุคคลใดแปลงสัญชาติเปนไทยได  หรือกรณีมีเหตุจําเปนอื่น  และบุคคลดังกลาวจําเปนตองมีหนังสือ

รับรองการเกิด  ใหกลุมบุคคลดังกลาวย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่

ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 

มาตรา ๑๘ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคส่ีของมาตรา   ๒๑   แหงพระราชบัญญั ติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“ใหนําความในวรรคสามของมาตรา  ๑๘  มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคส่ีของมาตรา   ๓๐   แหงพระราชบัญญั ติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“ใหนําความในวรรคสามของมาตรา  ๑๘  มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๓๖  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบานไวทุกบาน

สําหรับผูมีสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร” 

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๘  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบานสําหรับคนซ่ึง

ไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  และคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

ที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักร  ในกรณีผูมีรายการ

ในทะเบียนบานพนจากการไดรับอนุญาตหรือผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักร  ใหนายทะเบียน

จําหนายรายการทะเบียนของผูนั้นโดยเร็ว 

ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยอื่น

นอกจากที่บัญญัติไวตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่

ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๔๑  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๑  ผูใดร้ือบานที่มีเลขประจําบานโดยไมประสงคจะปลูกบานใหมในที่ดินบริเวณ

นั้นอีกตอไปหรือร้ือเพื่อไปปลูกสรางบานในที่อื่น  ใหแจงการร้ือบานตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน 

สิบหาวันนับแตวันที่ร้ือบานเสร็จเพื่อจําหนายเลขประจําบานและทะเบียนบาน 

บานที่ร้ือถอนโดยไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนจําหนายเลข

ประจําบานและทะเบียนบานและแจงยายผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานนั้นไปไวในทะเบียนบานกลาง

ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  ไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๑๙/๑  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๐  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๒” 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๔๘/๑  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“มาตรา  ๔๘/๑  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๕  วรรคส่ี  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป  

และปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐกระทําผิดตามมาตรานี้  ใหหัวหนาสวนราชการ

หรือหนวยงานของรัฐนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได

รูเห็นกับการกระทําความผิดนั้นและไดจัดการตามสมควรเพื่อมิใหเกิดการกระทําความผิดนั้นแลว” 

มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๒๖ ใหสํานกัทะเบียนอําเภอ  และสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ดําเนินการอยูแลวในวัน

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นที่จัดต้ัง 

ตามมาตรา  ๘/๑  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๗ บรรดากฎกระทรวง   ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญั ติ 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยังคงใชบังคับได

ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือ

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 

๑. การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา  ๕ 

 กรณีทําบัตรครั้งแรกหรือบัตรเดิมหมดอายุ   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 กรณีบัตรเดิมสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแกไขรายการผูถือบัตร   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๒. การขอคัดสําเนา  หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียน 

 หรือบัตรประจําตัวตามมาตรา  ๖    ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๓. การขอคัดสําเนา  หรือคัดและรับรองสําเนา 

 รายการขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา  ๑๔ (๑) ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๔. การแจงการเกิดตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม 

 การแจงการตายตามมาตรา  ๒๑  วรรคสี่  หรือการแจง 

 การยายที่อยูตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  หรือวรรคสี่   ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๕. การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 
 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรเพื่อใหนายทะเบียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อํานวยความเปนธรรม

และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนยิ่งขึ้น  และกําหนดวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการในการ

แจงการเกิด  การออกสูติบัตร  การออกหนังสือรับรองการเกิด  และการจัดทําทะเบียนบานสําหรับคนซ่ึง 

ไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  เพ่ือประโยชนในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกลาว  

รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 


