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การทะเบียนราษฎร
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ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ ใหตราพระราชบัญ ญัติขึ้ น ไว โ ดยคํ า แนะนําและยิน ยอมของสภานิ ติบั ญ ญั ติ
แหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๓ ฉบับพิเศษ หนา ๙๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การทะเบียนราษฎร” หมายความวา งานทะเบียนตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎร
“ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความวา ขอมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปเกิดและตาย
สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรม ชื่อคูสมรส และชื่อบุตร และขอมูล
อื่นที่จําเปนเพื่อการดําเนินงานทะเบียนตางๆ ในพระราชบัญญัตินี้
“เลขประจําตัว” หมายความวา เลขประจําตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกใหแกบุคคลแตละคน
“บาน” หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีเจาบานครอบครองและให

๒
หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่อยูประจํา หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยประจํา
ไดดวย
“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนประจําบานแตละบานซึ่งแสดงเลขประจําบาน และรายการของคน
ทั้งหมดผูอยูในบาน
“ทะเบียนคนเกิด” หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด
“ทะเบียนคนตาย” หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย
“ทะเบียนบานกลาง” หมายความวา ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการ
บุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน
“เจาบาน” หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะเปนเจาของผูเชาหรือในฐานะอื่นใดก็ตาม
ในกรณีที่ไมปรากฏเจาบาน หรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย สาบสูญหรือไมสามารถปฏิบัติกิจการไดใหถือวาผูมี
หนาที่ดูแลบานในขณะนั้นเปนเจาบาน
“ผูอยูในบาน” หมายความวา ผูซึ่งมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
“อําเภอ” ใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ
“ท อ งถิ่ น ” หมายความว า กรุ ง เทพมหานคร เทศบาล เมื อ งพั ท ยา และหน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น อื่ น ที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกําหนดใหเปนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียน
กรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนทองถิ่น นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผูรับแจง
และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียน
“นายทะเบียนผูรับแจง” หมายความวา นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถิ่น และผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียน
กลางไดกําหนดใหมีหนาที่เกี่ยวกับการแจงการเกิด การตาย การยายที่อยู การสรางบานใหม การรื้อบาน และการกําหนดเลขประจํา
บาน โดยไดกําหนดขอบเขตหนาที่ดังกลาวไว
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจงการเกิด การแจง
การตาย การแจงการยายที่อยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัตร
ประจําตัวหรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวดวยสัญชาติได
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ไวดวยก็ได
มาตรา ๕ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖ ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจ หรือคัดสําเนารายการ หรือใหนายทะเบียนคัดและรับรองซึ่งสําเนาทะเบียน
บาน ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย ไดที่สํานักทะเบียนในวันเวลาราชการ
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวหรือ
รายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทําตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยดวยโดยอนุโลม
เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหนายทะเบียนดําเนินการโดยเร็ว
มาตรา ๖ วรรคสอง,วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา แหงมาตรา๔ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

๓
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มไม เ กิ น อั ต ราท า ย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สํานักทะเบียนและนายทะเบียน

มาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา ๘/๑ ใหมีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง รองผูอํานวยการทะเบียนกลาง และผูชวยผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่ว
ราชอาณาจักร
(๒) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขต
กรุงเทพมหานคร
(๓) สํา นักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดและผูชวยนายทะเบียนจังหวัด เปนนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนจังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
(๔) สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอและผูชวยนายทะเบียนอําเภอเปนนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ
(๕) สํา นักทะเบียนทองถิ่น มีนายทะเบียนทองถิ่นและผูชวยนายทะเบียนทองถิ่นเปนนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตปกครองทองถิ่นนั้น ๆ
มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘/๑ การจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ใหเปนไป
ตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแหงความพรอมและความสะดวกในการใหบริการประชาชน รวม
ตลอดถึงการไมซ้ําซอนและการประหยัด
สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวนั้น เมื่อคํานึงถึง
สภาพตามวรรคหนึ่งแลว ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะยุบหรือควบรวมเขาดวยกันก็ได
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนที่จัดตั้งตามวรรคหนึ่งหรือควบรวมตามวรรคสอง ให
เปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด
มาตรา ๘/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘/๒ ใหมีนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีอํานาจออกระเบียบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ รวมทั้ง
กําหนดแบบพิมพเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และแตงตั้งรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง และผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง

๔
(๒) ปลั ด กรุ ง เทพมหานครเป น นายทะเบี ย นกรุ ง เทพมหานคร และให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ผู ช ว ยนายทะเบี ย น
กรุงเทพมหานคร
(๓) ผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนจังหวัด
(๔) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เปนนายทะเบียนอําเภอ และใหมี
อํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนอําเภอ
(๕) ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถิ่น แลวแต
กรณี เปนนายทะเบียนทองถิ่น และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น
ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือผูชวยผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบหมายใหขาราชการสังกัดกรมการปกครองชวยเหลือใน
การปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวยก็ได
นายทะเบียนกรุงเทพมหานครตาม (๒) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาสวน
ราชการซึ่งไมต่ํากวาระดับกองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนกรุงเทพมหานครก็ได
นายทะเบียนจังหวัดตาม (๓) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดหรือปลัด
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดก็ได
นายทะเบียนอําเภอตาม (๔) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนอําเภอ หรือปลัดอําเภอปฏิบัติราชการแทนนาย
ทะเบียนอําเภอก็ได
นายทะเบียนทองถิ่นตาม (๕) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น รองปลัดเทศบาลผูชวยผูอํานวยการ
เขต รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผูชวยหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น แลวแตกรณี ปฏิบัติราชการแทนนาย
ทะเบียนทองถิ่นก็ได
มาตรา ๘/๒ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๙ ในกรณีจําเปนตองมีสํานักทะเบียนสาขา หรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทองที่สํานักทะเบียน
อํ า เภอ หรื อ สํ านั ก ทะเบี ย นท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี ให ผู อํ า นวยการทะเบี ย นกลางจั ด ตั้ ง และกํ าหนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงาน การทะเบียนราษฎรสําหรับสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทองที่ของสํานักทะเบียนดังกลาวและ
ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาผูบริหารของ
หนวยการปกครองทองถิ่นนั้น แลวแตกรณี แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนดังกลาวในเขตทองที่ที่
รับผิดชอบ
มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกตองของการทะเบียนราษฎร ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเจาบาน หรือบุคคลใดๆ มา
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหแสดงหลักฐานตางๆ ไดตามความจําเปน และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยใหมีอํานาจเขาไปสอบถามผูอยูในบาน
ใดๆ ได ตามอํานาจหนาที่ แตตองแจงใหเจาบานทราบกอน ทั้งนี้ ใหกระทําไดในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
ในการเขาไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการ
จัดทําหลักฐานทะเบียนตางๆตามพระราชบัญญัตินี้ ไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน
และดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตองแลวแตกรณี

๕
การดําเนินการตามวรรคสาม รวมตลอดทั้งวิธีการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริงและการอุทธรณของผูซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบียน รวมถึงการพิจารณาคําอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไวกอนที่จะรับฟงคําชี้แจงหรือการโตแยงได
มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
หมวด ๒
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบพิสูจนตัวบุคคลและ
ประมวลผลขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ใหสํานักทะเบียนกลางดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด และปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหตรงตอความเปนจริงอยูเสมอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูลและใชขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่เขามาหรืออาศัยอยูในราชอาณาจักร จัดสงขอมูลที่มีอยูให
ผูอํานวยการทะเบียนกลางตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางรองขอ
มาตรา ๑๒ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมาตรา ๙ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๓ การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ ไมรวมถึงการจัดเก็บขอมูลของบุคคล
ดังตอไปนี้
(๑) รายได
(๒) ประวัติอาชญากรรม
(๓) การชําระหรือไมชําระภาษีอากร
(๔) ขอมูลที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรือ
(๕) ขอมูลที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองแจง
มาตรา ๑๔ บุคคลผูมีหนาที่แจงการตางๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เจาของประวัติซึ่งปรากฏใน
ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ หรือผูแทนโดยชอบธรรม ในกรณีเจาของประวัติเปนผูเยาว ผูอนุบาลในกรณีเจาของ
ประวัติเปนคนไรความสามารถหรือทายาทเจาของประวัติ หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวขางตน อาจขอใหนายทะเบียน
ดําเนินการไดที่สํานักทะเบียนในวันเวลาราชการ ดังนี้
(๑) คัดและรับรองเอกสารขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา ๑๒ และเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(๒) แกไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําใหทันสมัยซึ่งขอมูลใดๆ ในขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรเพื่อใหเกิดความถูกตอง
ตามความเปนจริง

๖
เมื่อไดรับคําขอตาม (๒) ใหนายทะเบียนมีคําสั่งโดยเร็ว คําสั่งของนายทะเบียนที่ไมรับคําขอหรือไมดําเนินการ
ตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวน ใหคูกรณียื่นอุทธรณตอนายทะเบียนจังหวัดนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการทะเบียน
กลาง แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันรับทราบคําสั่งจากนายทะเบียน
มาตรา ๑๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๐ แหงมาตรา แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการแกไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําใหทันสมัยซึ่งขอมูลใดๆ ในขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร และการอุทธรณใหกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอาจขอใหนายทะเบียนจัดสงสําเนาเอกสารขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรได ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อการอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐนั้น
หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเพื่อใชประโยชนจากขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตใหเชื่อมโยงไดเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่ปรากฏ
ภายในทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตายหรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยเทานั้น
มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๑ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในราชอาณาจักร คณะรัฐมนตรีจะ
อนุมัติใหผูอํานวยการทะเบียนกลางยินยอมใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจาก
ทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได
ห า มมิ ใ ห ส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ พนั ก งานสอบสวนที่ ไ ด ข อ มู ล ใดตามมาตรานี้ นํ า ไปใช เ พื่ อ
ประโยชนในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นที่ไมเกี่ยวกับหนาที่ของทางราชการหรือตามวัตถุประสงคที่รองขอ
มาตรา ๑๕ วรรคสาม,วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเลข
ประจําตัวแกบุคคลที่อยูในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไมซ้ํากัน
การยกเวนการใหเลขประจําตัวแกบุคคล ใหกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตองถือเปนความลับ และใหนายทะเบียนเปนผูเก็บรักษาและใชเพื่อ
การปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เทานั้น หามมิใหผูใดเปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลใดๆ ซึ่งไมมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแกสาธารณชน เวนแตผูมีสวนไดเสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผูที่ตนจะมี
นิติสัมพันธดวย หรือเมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสถิติ หรือเพื่อประโยชนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการ
ดําเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และไมวาในกรณีใดจะนําขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใชเปน
หลักฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลมิได
หมวด ๓
คนเกิด คนตาย

มาตรา ๑๘ เมื่อมีคนเกิดใหแจงการเกิดดังตอไปนี้
(๑) คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่คนเกิดในบาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด

๗
(๒) คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนเกิดนอกบานหรือแหง
ทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด ในกรณีจําเปนไมอาจแจงไดตามกําหนด ใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันเกิด
การแจงตาม (๑) และ (๒) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พรอมทั้งแจงชื่อคนเกิดดวย
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน การแจงตามวรรคหนึ่งจะแจงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่อื่นก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยมาตรา๑๓ แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๙ ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งใหนําตัวเด็กไปสงและแจงตอพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปฏิบัติงานในทองที่ที่พบเด็กนั้น
โดยเร็ว เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวแลวใหบันทึกการรับตัวเด็กไว ในกรณีที่
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรับเด็กไว ใหนําตัวเด็กพรอมบันทึกการรับตัวเด็กสงใหเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยในเขตทองที่ ในกรณีที่เจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวหรือไดรับตัวเด็กจากพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํ า รวจแล ว ให แ จ ง การเกิ ด ต อ นายทะเบี ย นผู รั บ แจ ง และให น ายทะเบี ย นออก ใบรั บ แจ ง ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บและแบบพิ ม พ ที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหทําเปนสองฉบับและเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับตัวเด็กหนึ่งฉบับและสงมอบ
ใหกับนายทะเบียนผูรับแจงหนึ่งฉบับ โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการบุคคลของผูที่พบเด็ก พฤติการณ สถานที่และวันเวลาที่
พบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก เอกสารที่ติดตัวมากับเด็ก และประวัติของเด็กเทาที่ทราบ และในกรณีที่ไมอาจทราบ
สัญชาติของเด็กใหบันทึกขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย
มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา แหง๑๔พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๙/๑ เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยูในการอุปการะของหนวยงานของ
รัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือเด็กตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ถาเด็กยังไมไดแจงการเกิดและไมมีรายการบุคคลในทะเบียนบานใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงานเปนผูแจงการเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่หนวยงานนั้นตั้งอยู และใหนายทะเบียนออกใบรับแจง ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา แหง๑๕ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๙/๒ การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙/๑ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได ใหนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด
มาตรา ๑๙/๒ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๙/๓ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเจาบานหรือบิดามารดามิไดแจงการเกิดใหตามมาตรา ๑๘ อาจรองขอตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดไดตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และใหนําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

๘
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาหรือผูปกครองแจงแทนได แตสําหรับกรณี
ของบิดามารดาใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการใหตอเมื่อไดชําระคาปรับตามที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
เปรียบเทียบตามมาตรา ๔๗ (๒) และมาตรา ๕๑ แลว
มาตรา ๑๙/๓ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๐ เมื่อมีการแจงการเกิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๑๙/๓ ทั้งกรณีของเด็กที่มี
สัญชาติไทยหรือเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการเกิดและออกสูติ
บัตรเปนหลักฐานแกผูแจงโดยมีขอเท็จจริงเทาที่สามารถจะทราบได
สําหรับการแจงการเกิดของเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียนผูรับ
แจงออกสูติบัตรใหตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด โดยใหระบุสถานการณเกิดไวดวย
มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสัญชาติไทยแกกลุมบุคคลใดหรือใหกลุมบุคคลใดแปลงสัญชาติ
เปนไทยได หรือกรณีมีเหตุจําเปนอื่น และบุคคลดังกลาวจําเปนตองมีหนังสือรับรองการเกิด ใหกลุมบุคคลดังกลาวยื่นคําขอหนังสือ
รับรองการเกิดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑ เมื่อมีคนตายใหแจงการตายดังตอไปนี้
(๑) คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตายภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต
เวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาพบศพ
(๒) คนตายนอกบาน ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีการตาย
หรือพบศพ แลวแตกรณี หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเชนนี้จะแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได
กําหนดเวลาใหแจงตาม (๑) และ (๒) ถาในทองที่ใดการคมนาคมไมสะดวก ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจขยาย
เวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
การแจงตาม (๑) และ (๒) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พรอมทั้งแจงชื่อผูแจงดวย
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๒ เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๒๑ ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณบัตรเปนหลักฐานใหแกผูแจง เวน
แตเปนกรณีตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๓ เมื่อมีคนเกิดหรือคนตาย ผูทําคลอดหรือผูรักษาพยาบาลตองออกหนังสือรับรองการเกิดหรือการ
ตายตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหแกผูมีหนาที่ตองแจงตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่หรือบานที่มีการตาย เวนแตไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง

๙
เมื่อไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเก็บ ฝง เผา ทําลายหรือยายศพผิดไปจากสถานที่ที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง
ในกรณีที่มีความจําเปนตองยายศพ เพื่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจมีอํานาจกระทําได
มาตรา ๒๕ ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ ใหนายทะเบียน
ผูรับแจงรีบแจงตอเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตรายหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ และใหรอการ
ออกมรณบัตรไวกอนจนกวาจะไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานดังกลาว
มาตรา ๒๖ ใหนายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถิ่น แลวแตกรณีจัดทําทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตาย จาก
สูติบัตรและมรณบัตรตามแบบพิมพและวิธีการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๒๗ การแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือสูติบัตรและมรณบัตรใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๒๘ ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแตงตั้งใหเปน
นายทะเบียน มีหนาที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักรสําหรับคนสัญชาติไทยและคนตางดาวที่ไดรับ
อนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หลักฐานการจดทะเบียนดังกลาวใหใชเปนสูติบัตรและมรณ
บัตรได
ถาในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไมมีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจําอยู ใหใชหลักฐานการ
เกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดแปลและรับรองวาถูกตองเปนหลักฐานสูติบัตร
และมรณบัตรได
การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
การยายที่อยู

มาตรา ๒๙ ผูใดมีชื่ออยูในทะเบียนบานใด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นอยูและมีภูมิลําเนาอยู ณ ที่นั้น
มาตรา ๓๐ ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจงดังตอไปนี้
(๑) เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ใหแจงการยายออกภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูอยูในบานยายออก
(๒) เมื่อมีผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหแจงการยายเขาภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน
นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูยายที่อยูจะเปนผูแจงการยายออกและยายเขา โดยไปแจงตอนายทะเบียนผูรับ
แจงแหงทองที่ที่ไปอยูใหมภายในสิบหาวันนับแตวันยายออกก็ได โดยใหนําสําเนาทะเบียนบานพรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือ
ของเจาบานที่เขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแจงยายตามมาตรานี้ ใหแจงตามแบบพิมพใบแจงยายที่อยูที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด

๑๐
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๑ ในการแจงการยายที่อยูเขาในบานใด ถานายทะเบียนผูรับแจงเห็นวามีผูยายเขาอยูเปนจํานวนมาก ไม
วาจะเปนคราวเดียวหรือหลายคราว และเมื่อไดตรวจสภาพบานแลวเห็นวา การยายเขาอยูในบานจะเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวย
สาธารณสุข นายทะเบียนผูรับแจงมีอํานาจไมรับแจงการยายเขาอยูในบานได
มาตรา ๓๒ การแจงยายผูใดเขาอยูในบานตามมาตรา ๓๐ (๒) เจาบานตองนําหลักฐานการยายออกของผูนั้นตาม
มาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงดวย ทั้งนี้ มิใหนําความในมาตรานี้มาใชแกกรณีดําเนินการยายตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง และกรณีผูยายเขามาจากตางประเทศโดยมีหลักฐาน
มาตรา ๓๓ เมื่อผูอยูในบานใดออกจากบานที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานไปอยูที่อื่นเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
และเจาบานไมทราบวาผูนั้นไปอยูที่ใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสามสิบวันนับแตวันครบหนึ่งรอย
แปดสิบวันโดยระบุวาไมทราบที่อยู และใหนายทะเบียนผูรับแจงเพิ่มชื่อและรายการผูนั้นในทะเบียนบานกลาง
หมวด ๕
ทะเบียนบาน

มาตรา ๓๔ ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง
เพื่อขอเลขประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวันสรางบานเสร็จ
ใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจงซึ่งมีบานอยูในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นภายในเจ็ด
วัน ถามีบานอยูนอกเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นใหกําหนดเลขประจําบานภายในสามสิบวัน
ใหเจาบานติดเลขประจําบานไวในที่ซึ่งเห็นไดชัดแจง
ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะกําหนดใหมีทะเบียนบานชั่วคราวตามระเบียบ เพื่อประโยชนแกการตรวจสอบทาง
ทะเบียนก็ได
มาตรา ๓๕ ถามีบานอยูหลายหลังในบริเวณเดียวกัน ใหกําหนดเลขประจําบานเพียงเลขเดียว แตถาเจาบาน
ประสงคจะกําหนดเลขประจําบานเพิ่มขึ้นอีกใหยื่นขอตอนายทะเบียนผูรับแจง
บานที่ปลูกเปนตึกแถว หองแถว หรืออาคารชุด ใหกําหนดเลขประจําบานทุกหองหรือทุกหองชุด โดยถือวาหอง
หรือหองชุดหนึ่งๆ เปนบานหลังหนึ่ง
มาตรา ๓๖ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบานไวทุกบาน สําหรับผูมีสัญชาติ
ไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
การจัดทําทะเบียนบานใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๑
มาตรา ๓๗ การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๓๘ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบานสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่
ได รั บ อนุ ญ าตให อ าศั ย อยู ใ นราชอาณาจั ก รเป น การชั่ ว คราว และคนซึ่ ง ไม มี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ ไ ด รั บ การผ อ นผั น ให อ าศั ย อยู ใ น
ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และบุตรของบุคคลดังกลาว
ที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผูมีรายการในทะเบียนบานพนจากการไดรับอนุญาตหรือผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักร ใหนาย
ทะเบียนจําหนายรายการทะเบียนของผูนั้นโดยเร็ว
ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บัญญัติไวตาม
วรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด
มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๙ ใหนายทะเบียนอําเภอ และนายทะเบียนทองถิ่นมอบสําเนาทะเบียนบานใหเจาบานเก็บรักษา เมื่อมี
การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนายรายการในทะเบียนบานใหเจาบานนําสําเนาทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการให
ถูกตองตรงกับตนฉบับทุกครั้ง
ถาสําเนาทะเบียนบานชํารุดจนใชการไมไดหรือสูญหาย ใหเจาบานขอรับสําเนาทะเบียนบานใหมได และเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูอํานวยการทะเบียนกลางเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีสําเนาทะเบียนบานตอไปในเขตสํานักทะเบียนใด
ใหผอู ํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจยกเลิกการใชสําเนาทะเบียนบานในเขตสํานักทะเบียนนั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๐ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบานหรือสําเนาทะเบียนบานใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๔๑ ผูใดรื้อบานที่มีเลขประจําบานโดยไมประสงคจะปลูกบานใหมในที่ดินบริเวณนั้นอีกตอไปหรือรื้อ
เพื่อไปปลูกสรางบานในที่อื่น ใหแจงการรื้อบานตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่รื้อบานเสร็จเพื่อจําหนายเลข
ประจําบานและทะเบียนบาน
บานที่รื้อถอนโดยไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนจําหนายเลขประจําบานและ
ทะเบียนบานและแจงยายผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานนั้นไปไวในทะเบียนบานกลางตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด
มาตรา ๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๒ การยายบานซึ่งเคลื่อนยายได หรือการยายแพหรือเรือหรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูประจําไป
อยูหรือจอด ณ ที่อื่น ถาอยูหรือจอดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เจาบานตองแจงการยายออกและยายเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่ที่ไปอยูหรือจอดใหมภายในสิบหาวันนับแตวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน

๑๒
หมวด ๖
การสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนของการทะเบียนราษฎร ใหมีการสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรบางทองที่หรือทั่ว
ราชอาณาจักรไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๔ เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๓ แลว ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
เปนหนังสือมีอํานาจเขาไปในบานในเขตทองที่ที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเทาที่จําเปนใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
ใหเจาบานชี้แจงตอบคําถามตามความจริงและใหลงลายมือชื่อในรายการสํารวจตรวจสอบเพื่อรับรองขอความ
ในรายการที่สํารวจตรวจสอบนั้น
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานของรัฐ หรือบัตร
ประจําตัวประชาชน พรอมดวยหนังสือหลักฐานแหงการเปนพนักงานเจาหนาที่แกเจาบานกอนเขาไปสํารวจตรวจสอบ
มาตรา ๔๕ ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรที่มีอยูในวันที่
๓๑ ธันวาคม ของปที่ลวงมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกป
การประกาศยอดจํานวนราษฎรตามความในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด
หมวด ๗
การมอบหมายใหแจงแทน

มาตรา ๔๖ ในกรณีการแจงตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๔๒ ถาผูมีหนาที่ตองแจงไดมอบหมายใหผูใดไปแจงแทนและเมื่อผูไดรับมอบหมายไดแจงตอผูมีหนาที่รับแจงตาม
มาตรานั้นๆ แลว ใหถือวาผูมีหนาที่นั้นไดแจงแลว
การปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจาบานวาดวยเรื่องสําเนาทะเบียนบาน ใหนําความใน
วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๓
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๗ ผูใด
(๑) ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมแจงชื่อ ไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือแสดงหลักฐาน ไมยอมใหนาย
ทะเบียนเขาไปสอบถามในบานตามมาตรา ๑๐
(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
(๓) ฝาฝนมาตรา ๒๔ หรือ
(๔) ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบานเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไมยอมชี้แจงหรือตอบคําถาม
หรือไมยอมลงลายมือชื่อตามมาตรา ๔๔
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๔๗ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๘ ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๔๘/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐกระทําผิดตามมาตรานี้ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานของ
รัฐนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นกับการกระทําความผิดนั้นและไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อมิใหเกิดการกระทําความผิดนั้นแลว
มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้เปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทํา
ความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๕๐ ผูใด ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ หรือกระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอื่นมีชื่อหรือมี
รายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสาม
ป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

๑๔
มาตรา ๕๑ ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน
ทองถิ่น แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

๑๕
อัตราคาธรรมเนียม

๑. การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา 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
อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลวไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑1[๒๘]
มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๒๖ ใหสํานักทะเบียนอําเภอ และสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ดําเนินการอยูแลวในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นที่จัดตั้งตามมาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎรเพื่อ ใหนายทะเบียนสามารถดําเนินงานไดอ ยางมีประสิทธิ ภาพ อํานวยความเปนธรรมและอํานวยความสะดวกใหแ ก
ประชาชนยิ่งขึ้น และกําหนดวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการในการแจงการเกิด การออกสูติบัตร การออกหนังสือรับรอง
การเกิด และการจัดทําทะเบียนบานสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ เพื่อประโยชนในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลดังกลาวรวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

