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พระราชบัญญตั ิ
การทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
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 

รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
“ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร”  หมายความวา ขอมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ช่ือ ช่ือ

สกุล เพศ วันเดือนปเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ช่ือ
บิดามารดาหรือผู รับบุตรบุญธรรม ช่ือคูสมรส และชื่อบุตร และขอมูลอ่ืนที่จําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานทะเบียนตางๆ ในพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๓/ฉบับพิเศษ หนา ๙๗/๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“เลขประจําตัว”  หมายความวา เลขประจําตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกใหแก
บุคคลแตละคน 

“บาน”  หมายความวา โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมี
เจาบานครอบครองและใหหมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่อยูประจํา 
หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยประจําไดดวย 

“ทะเบียนบาน”  หมายความวา ทะเบียนประจําบานแตละบานซึ่งแสดงเลข
ประจําบาน และรายการของคนทั้งหมดผูอยูในบาน 

“ทะเบียนคนเกิด”  หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด 
“ทะเบียนคนตาย”  หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย 
“ทะเบียนบานกลาง”  หมายความวา ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลาง

กําหนดใหจัดทําข้ึนสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีช่ือในทะเบียนบาน 
“เจาบาน”  หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะเปนเจาของผู

เชาหรือในฐานะอื่นใดก็ตาม 
ในกรณีที่ไมปรากฏเจาบาน หรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย สาบสูญหรือไม

สามารถปฏิบัติกิจการไดใหถือวาผูมีหนาที่ดูแลบานในขณะนั้นเปนเจาบาน 
“ผูอยูในบาน”  หมายความวา ผูซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
“อําเภอ”  ใหหมายความรวมถึงก่ิงอําเภอ 
“ทองถ่ิน”  หมายความวา กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และหนวยการ

ปกครองทองถ่ินอื่นที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกําหนดใหเปนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน”  หมายความวา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถ่ิน นายทะเบียน
ประจําสํานักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผูรับแจง 
และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียน 

“นายทะเบียนผูรับแจง”  หมายความวา นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียน
ทองถ่ิน และผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางไดกําหนดใหมีหนาที่เก่ียวกับการแจงการเกิด การตาย 
การยายที่อยู การสรางบานใหม การรื้อบาน และการกําหนดเลขประจําบาน โดยไดกําหนด
ขอบเขตหนาที่ดังกลาวไว 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเวนการปฏิบัติ

เก่ียวกับการแจงการเกิด การแจงการตาย การแจงการยายที่อยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุง
การทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัตรประจําตัวหรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับ
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เก่ียวดวยสัญชาติได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ไวดวยก็ได๒ 

 
มาตรา ๖  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจ หรือคัดสําเนารายการ หรือใหนายทะเบียน

คัดและรับรองซึ่งสําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย ไดที่สํานักทะเบียนใน
วันเวลาราชการ 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา
รายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวหรือรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทําตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับ
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยดวยโดยอนุโลม๓ 

เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหนายทะเบียนดําเนินการ
โดยเร็ว๔ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับราชการของ
กระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
สํานักทะเบียนและนายทะเบยีน 

   
 

มาตรา ๘๕  ภายใตบังคับมาตรา ๘/๑ ใหมีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ดังนี้ 

(๑) สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง รองผูอํานวยการทะเบียน
กลาง และผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง มีหนาที่
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 

                                                 
๒ มาตรา ๕ วรรคสอง เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๓ มาตรา ๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๖ วรรคสาม เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผูชวย
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหนาที่
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) สํา นักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดและผูชวยนายทะเบียนจังหวัด 
เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ
ทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด 

(๔) สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอและผูชวยนายทะเบียนอําเภอ
เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ
ทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ 

(๕) สํา นักทะเบียนทองถ่ิน มีนายทะเบียนทองถ่ินและผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน
เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถ่ิน มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ
ทะเบียนราษฎรในเขตปกครองทองถ่ินนั้น ๆ 

 
มาตรา ๘/๑๖  การจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินตาม

มาตรา ๘ (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพ
แหงความพรอมและความสะดวกในการใหบริการประชาชน รวมตลอดถึงการไมซ้ําซอนและการ
ประหยัด 

สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ที่
ไดจัดตั้งข้ึนแลวนั้น เมื่อคํานึงถึงสภาพตามวรรคหนึ่งแลว ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะยุบหรือ
ควบรวมเขาดวยกันก็ได 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนที่จัดตั้งตามวรรคหนึ่งหรือ
ควบรวมตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘/๒๗  ใหมีนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
(๑) อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีอํานาจออกระเบียบ

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดแบบพิมพเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และแตงตั้งรอง
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง และผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจ
แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวย
นายทะเบียนจังหวัด 

(๔) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ แลวแตกรณี เปน
นายทะเบียนอําเภอ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนอําเภอ 

                                                 
๖ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๘/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบริหารของ
หนวยการปกครองทองถ่ิน แลวแตกรณี เปนนายทะเบียนทองถ่ิน และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวย
นายทะเบียนทองถ่ิน  

ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการทะเบียน
กลาง หรือผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะ
มอบหมายใหขาราชการสังกัดกรมการปกครองชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวยก็
ได 

นายทะเบียนกรุงเทพมหานครตาม (๒) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียน
กรุงเทพมหานครหรือหัวหนาสวนราชการซึ่งไมต่ํากวาระดับกองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนกรุงเทพมหานครก็ได 

นายทะเบียนจังหวัดตาม (๓) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนจังหวัด รอง
ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดก็ได 

นายทะเบียนอําเภอตาม (๔) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอําเภอก็ได 

นายทะเบียนทองถ่ินตาม (๕) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน รอง
ปลัดเทศบาลผูชวยผูอํานวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผูชวยหัวหนาผูบริหารของ
หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น แลวแตกรณี ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนทองถ่ินก็ได 

 
มาตรา ๙  ในกรณีจําเปนตองมีสํานักทะเบียนสาขา หรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจ

ในเขตทองที่สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน แลวแตกรณี ใหผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางจัดตั้งและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การทะเบียนราษฎรสําหรับ
สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทองที่ของสํานักทะเบียนดังกลาวและให
นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมือง
พัทยา หรือหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น แลวแตกรณี แตงตั้งนายทะเบียน
และผูชวยนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนดังกลาวในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ 

 
มาตรา ๑๐  เพ่ือความถูกตองของการทะเบียนราษฎร ใหนายทะเบียนมีอํานาจ

เรียกเจาบาน หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหแสดงหลักฐานตางๆ ไดตามความจําเปน 
และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยใหมีอํานาจเขาไปสอบถามผูอยูในบานใดๆ ได ตามอํานาจหนาที่ แต
ตองแจงใหเจาบานทราบกอน ทั้งนี้ ใหกระทําไดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

ในการเขาไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือ
การลงรายการเพื่อดําเนินการจัดทําหลักฐานทะเบียนตางๆตามพระราชบัญญัตินี้ ไดดําเนินการไป
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จริง ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน 
และดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตองแลวแตกรณ ี

การดําเนินการตามวรรคสาม รวมตลอดทั้งวิธีการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง
และการอุทธรณของผูซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบียน รวมถึงการ
พิจารณาคําอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไวกอนที่จะรับฟงคําช้ีแจงหรือการโตแยงได๘ 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

   
 

มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การ
ตรวจสอบพิสูจนตัวบุคคลและประมวลผลขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ใหสํานักทะเบียนกลาง
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และ
ปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหตรงตอความเปนจริงอยูเสมอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูลและใชขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ที่เขามาหรืออาศัยอยูในราชอาณาจักร จัดสงขอมูลที่มีอยูใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางรองขอ๙ 

 
มาตรา ๑๓  การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ ไมรวมถึง

การจัดเก็บขอมูลของบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑)  รายได 
(๒)  ประวัติอาชญากรรม 
(๓)  การชําระหรือไมชําระภาษีอากร 
(๔)  ขอมูลที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรือ 
(๕)  ขอมูลที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองแจง 
 

                                                 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๑๒ วรรคสอง เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  บุคคลผูมีหนาที่แจงการตางๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
เจาของประวัติซึ่งปรากฏในขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ หรือผูแทนโดยชอบธรรม 
ในกรณีเจาของประวัติเปนผูเยาว ผูอนุบาลในกรณีเจาของประวัติเปนคนไรความสามารถหรือ
ทายาทเจาของประวัติ หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวขางตน อาจขอใหนายทะเบียน
ดําเนินการไดที่สํานักทะเบียนในวันเวลาราชการ ดังนี ้

(๑)  คัดและรับรองเอกสารขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา ๑๒ และ
เสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)  แกไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําใหทันสมัยซึ่งขอมูลใดๆ ในขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรเพื่อใหเกิดความถูกตองตามความเปนจริง 

เมื่อไดรับคําขอตาม (๒) ใหนายทะเบียนมีคําส่ังโดยเร็ว คําส่ังของนายทะเบียนที่
ไมรับคําขอหรือไมดําเนินการตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวน ใหคูกรณีย่ืนอุทธรณตอนายทะเบียน
จังหวัดนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการทะเบียนกลาง แลวแตกรณี ภายในสิบหา
วันนับแตวันรับทราบคําส่ังจากนายทะเบียน๑๐ 

เง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีการแกไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําใหทันสมัยซึ่งขอมูล
ใดๆ ในขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณใหกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอาจขอใหนายทะเบียนจัดสงสําเนา

เอกสารขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรได ทั้งนี้ เฉพาะเพ่ือการอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของ
สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐนั้น 

หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตให
เช่ือมโยงไดเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่ปรากฏภายในทะเบียนบาน ทะเบียน
คนเกิด ทะเบียนคนตายหรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยเทานั้น๑๑ 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงใน
ราชอาณาจักร คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหผูอํานวยการทะเบียนกลางยินยอมใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐเชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะ
ขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได๑๒ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หามมิใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนที่ไดขอมูลใดตาม
มาตรานี้นําไปใชเพ่ือประโยชนในทางธุรกิจหรือในเรื่องอ่ืนที่ไมเก่ียวกับหนาที่ของทางราชการหรือ
ตามวัตถุประสงคที่รองขอ๑๓ 

 
มาตรา  ๑๖   ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรให

ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเลขประจําตัวแกบุคคลที่อยูในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดย
ไมซ้ํากัน 

การยกเวนการใหเลขประจําตัวแกบุคคล ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตองถือเปนความลับ และใหนาย

ทะเบียนเปนผูเก็บรักษาและใชเพ่ือการปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เทานั้น หาม
มิใหผู ใดเปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลใดๆ  ซึ่ งไมมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือแกสาธารณชน เวนแตผูมีสวนไดเสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทาง
ครอบครัวของผูที่ตนจะมีนิติสัมพันธดวย หรือเมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสถิติ หรือ
เพ่ือประโยชนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และไมวาในกรณีใดจะนําขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใชเปน
หลักฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลมิได 
 

หมวด ๓ 
คนเกิด คนตาย 
   

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีคนเกิดใหแจงการเกิดดังตอไปนี้ 
(๑)  คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง

แหงทองที่ที่คนเกิดในบานภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด 
(๒)  คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่

ที่มีคนเกิดนอกบานหรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด ในกรณีจําเปนไม
อาจแจงไดตามกําหนด ใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเกิด 

การแจงตาม (๑) และ (๒) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด พรอมทั้งแจงช่ือคนเกิดดวย 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน การแจงตาม
วรรคหนึ่งจะแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่อ่ืนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง๑๔ 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๕ วรรคสี่ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙๑๕  ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให

นําตัวเด็กไปสงและแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปฏิบัติงานในทองที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวแลวใหบันทึกการรับตัวเด็กไว ใน
กรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรับเด็กไว ใหนําตัวเด็กพรอมบันทึกการรับตัวเด็กสงให
เจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในเขตทองที่ ในกรณีที่
เจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวหรือไดรับตัวเด็กจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแลว ให
แจงการเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงและใหนายทะเบียนออก ใบรับแจง ทั้งนี้ ตามระเบียบและ
แบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหทําเปนสองฉบับและเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับ
ตัวเด็กหนึ่งฉบับและสงมอบใหกับนายทะเบียนผูรับแจงหนึ่งฉบับ โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการบุคคลของผูที่พบเด็ก พฤติการณ สถานที่และวันเวลาที่พบเด็ก สภาพทางกายภาพ
โดยทั่วไปของเด็ก เอกสารที่ติดตัวมากับเด็ก และประวัติของเด็กเทาที่ทราบ และในกรณีที่ไมอาจ
ทราบสัญชาติของเด็กใหบันทึกขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย 

 
มาตรา ๑๙/๑๑๖  เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่ง

อยูในการอุปการะของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหชวยเหลือเด็กตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ถาเด็กยังไมไดแจง
การเกิดและไมมีรายการบุคคลในทะเบียนบานใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาหนวยงานเปนผูแจงการเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่หนวยงานนั้นตั้งอยู และ
ใหนายทะเบียนออกใบรับแจง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด 

 
มาตรา ๑๙/๒๑๗  การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา ๑๙ 

และมาตรา ๑๙/๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ไมอาจ
พิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทํา
ทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน ตามระเบียบที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

                                                                                                                                            
๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๙/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙/๓๑๘  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเจาบานหรือบิดามารดามิไดแจงการเกิดให

ตามมาตรา ๑๘ อาจรองขอตอนายทะเบียนผูรับแจงเพ่ือแจงการเกิดไดตามระเบียบที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด และใหนําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาหรือผูปกครอง
แจงแทนได แตสําหรับกรณีของบิดามารดาใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการใหตอเมื่อไดชําระ
คาปรับตามที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๗ (๒) และ
มาตรา ๕๑ แลว 

 
มาตรา ๒๐๑๙  เมื่อมีการแจงการเกิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ 

หรือมาตรา ๑๙/๓ ทั้งกรณีของเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการเกิดและออกสูติบัตรเปนหลักฐานแกผู
แจงโดยมีขอเท็จจริงเทาที่สามารถจะทราบได 

สําหรับการแจงการเกิดของเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกสูติบัตรใหตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด โดยใหระบุสถานการณเกิดไวดวย 

 
มาตรา ๒๐/๑๒๐  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสัญชาติไทยแกกลุมบุคคลใด

หรือใหกลุมบุคคลใดแปลงสัญชาติเปนไทยได หรือกรณีมีเหตุจําเปนอื่น และบุคคลดังกลาว
จําเปนตองมีหนังสือรับรองการเกิด ใหกลุมบุคคลดังกลาวยื่นคําขอหนังสือรับรองการเกิดตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อมีคนตายใหแจงการตายดังตอไปนี้ 
(๑)  คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคน

ตายภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง
นับแตเวลาพบศพ 

(๒)  คนตายนอกบาน ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียน
ผูรับแจงแหงทองที่ที่มีการตายหรือพบศพ แลวแตกรณี หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในยี่สิบ
ส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเชนนี้จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ก็ได 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๙/๓ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดเวลาใหแจงตาม (๑) และ (๒) ถาในทองที่ใดการคมนาคมไมสะดวก 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแต
เวลาตายหรือเวลาพบศพ 

การแจงตาม (๑) และ (๒) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด พรอมทั้งแจงช่ือผูแจงดวย 

ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่ง
ดวยโดยอนุโลม๒๑ 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๒๑ ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณ

บัตรเปนหลักฐานใหแกผูแจง เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๒๕ 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อมีคนเกิดหรือคนตาย ผูทําคลอดหรือผูรักษาพยาบาลตองออก

หนังสือรับรองการเกิดหรือการตายตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหแกผูมี
หนาที่ตองแจงตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑ 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใดเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่หรือ

บานที่มีการตาย เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง 
เมื่อไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเก็บ ฝง เผา ทําลายหรือยายศพ

ผิดไปจากสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองยายศพ เพ่ือความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจกระทําได 
 
มาตรา ๒๕  ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดย

ผิดธรรมชาติ ใหนายทะเบียนผูรับแจงรีบแจงตอเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
โรคติดตออันตรายหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ และใหรอการออกมรณบัตรไวกอน
จนกวาจะไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานดังกลาว 

 
มาตรา ๒๖  ใหนายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถ่ิน แลวแตกรณีจัดทํา

ทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตาย จากสูติบัตรและมรณบัตรตามแบบพิมพและวิธีการทีผู่อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๗  การแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือสูติ

บัตรและมรณบัตรใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๑ วรรคสี่ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน มีหนาที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีข้ึนนอก
ราชอาณาจักรสําหรับคนสัญชาติไทยและคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หลักฐานการจดทะเบียนดังกลาวใหใชเปนสูติบัตรและมรณบัตร
ได 

ถาในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไมมีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย
ประจําอยู ใหใชหลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการ
ตางประเทศไดแปลและรับรองวาถูกตองเปนหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได 

การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การยายที่อยู 
   

 
มาตรา ๒๙  ผูใดมีช่ืออยูในทะเบียนบานใด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นอยูและ

มีภูมิลําเนาอยู ณ ที่นั้น 
 
มาตรา ๓๐  ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจงดังตอไปนี ้
(๑)  เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ใหแจงการยายออกภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ผูอยูในบานยายออก 
(๒)  เมื่อมีผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหแจงการยายเขาภายในสิบหาวัน นับแต

วันที่ยายเขาอยูในบาน 
นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูยายที่อยูจะเปนผูแจงการยายออกและยาย

เขา โดยไปแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูใหมภายในสิบหาวันนับแตวันยายออกก็
ได โดยใหนําสําเนาทะเบียนบานพรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานที่เขาไปอยูใหม
แสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การแจงยายตามมาตรานี้ ใหแจงตามแบบพิมพใบแจงยายที่อยูที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ในการแจงการยายที่อยูเขาในบานใด ถานายทะเบียนผูรับแจงเห็น

วามีผูยายเขาอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนคราวเดียวหรือหลายคราว และเมื่อไดตรวจสภาพ
บานแลวเห็นวา การยายเขาอยูในบานจะเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยสาธารณสุข นายทะเบียน
ผูรับแจงมีอํานาจไมรับแจงการยายเขาอยูในบานได 

 
มาตรา ๓๒  การแจงยายผูใดเขาอยูในบานตามมาตรา ๓๐ (๒) เจาบานตองนํา

หลักฐานการยายออกของผูนั้นตามมาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงดวย  ทั้งนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มิใหนําความในมาตรานี้มาใชแกกรณีดําเนินการยายตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และกรณีผูยายเขา
มาจากตางประเทศโดยมีหลักฐาน 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อผูอยูในบานใดออกจากบานที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานไปอยูที่

อ่ืนเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และเจาบานไมทราบวาผูนั้นไปอยูที่ใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอ
นายทะเบียนผูรับแจงภายในสามสิบวันนับแตวันครบหนึ่งรอยแปดสิบวันโดยระบุวาไมทราบที่อยู 
และใหนายทะเบียนผูรับแจงเพ่ิมชื่อและรายการผูนั้นในทะเบียนบานกลาง 

 
หมวด ๕ 

ทะเบียนบาน 
   

 
มาตรา ๓๔  ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ใหเจา

บานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงเพ่ือขอเลขประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวันสรางบานเสร็จ 
ใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจงซึ่งมีบานอยูในเขต

สํานักทะเบียนทองถ่ินภายในเจ็ดวัน ถามีบานอยูนอกเขตสํานักทะเบียนทองถ่ินใหกําหนดเลข
ประจําบานภายในสามสิบวัน 

ใหเจาบานติดเลขประจําบานไวในที่ซึ่งเห็นไดชัดแจง 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะกําหนดใหมีทะเบียนบานชั่วคราวตามระเบียบ เพ่ือ

ประโยชนแกการตรวจสอบทางทะเบียนก็ได 
 
มาตรา ๓๕  ถามีบานอยูหลายหลังในบริเวณเดียวกัน ใหกําหนดเลขประจําบาน

เพียงเลขเดียว แตถาเจาบานประสงคจะกําหนดเลขประจําบานเพิ่มขึ้นอีกใหย่ืนขอตอนายทะเบียน
ผูรับแจง 

บานที่ปลูกเปนตึกแถว หองแถว หรืออาคารชุด ใหกําหนดเลขประจําบานทุกหอง
หรือทุกหองชุด โดยถือวาหองหรือหองชุดหนึ่งๆ เปนบานหลังหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๖๒๒  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทําทะเบียนบาน

ไวทุกบาน สําหรับผูมีสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
การจัดทําทะเบียนบานใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
มาตรา ๓๗  การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบานหรือทะเบียน

บานกลาง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘๒๓  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทําทะเบียน
บานสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
และคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะ
รายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และบุตรของบุคคลดังกลาวที่
เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผูมีรายการในทะเบียนบานพนจากการไดรับอนุญาตหรือผอนผันให
อาศัยอยูในราชอาณาจักร ใหนายทะเบียนจําหนายรายการทะเบียนของผูนั้นโดยเร็ว 

ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทยอื่นนอกจากที่บัญญัติไวตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๙  ใหนายทะเบียนอําเภอ และนายทะเบียนทองถ่ินมอบสําเนาทะเบียน

บานใหเจาบานเก็บรักษา เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนายรายการในทะเบียนบานใหเจา
บานนําสําเนาทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการใหถูกตองตรงกับตนฉบับทุกครั้ง 

ถาสําเนาทะเบียนบานชํารุดจนใชการไมไดหรือสูญหาย ใหเจาบานขอรับสําเนา
ทะเบียนบานใหมได และเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผูอํานวยการทะเบียนกลางเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีสําเนาทะเบียนบาน
ตอไปในเขตสํานักทะเบียนใด ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจยกเลิกการใชสําเนาทะเบียน
บานในเขตสํานักทะเบียนนั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๐  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบานหรือสําเนาทะเบียน

บานใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
มาตรา ๔๑๒๔  ผูใดรื้อบานที่มีเลขประจําบานโดยไมประสงคจะปลูกบานใหมใน

ที่ดินบริเวณนั้นอีกตอไปหรือร้ือเพ่ือไปปลูกสรางบานในที่อ่ืน ใหแจงการรื้อบานตอนายทะเบียน
ผูรับแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ร้ือบานเสร็จเพื่อจําหนายเลขประจําบานและทะเบียนบาน 

บานที่ร้ือถอนโดยไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน
จําหนายเลขประจําบานและทะเบียนบานและแจงยายผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานนั้นไปไวใน
ทะเบียนบานกลางตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๔๒  การยายบานซึ่งเคลื่อนยายได หรือการยายแพหรือเรือหรือ

ยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูประจําไปอยูหรือจอด ณ ที่อ่ืน ถาอยูหรือจอดเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
                                                 

๒๓ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๒๔ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วัน เจาบานตองแจงการยายออกและยายเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูหรือจอด
ใหมภายในสิบหาวันนับแตวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

 
หมวด ๖ 

การสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
   

 
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนของการทะเบียนราษฎร ใหมีการสํารวจตรวจสอบ

ทะเบียนราษฎรบางทองที่หรือทั่วราชอาณาจักรไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๔๔  เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๓ แลว ใหนายทะเบียน

หรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือมีอํานาจเขาไปในบานในเขตทองที่ที่พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเทาที่จําเปนในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระ
อาทิตยตก 

ใหเจาบานชี้แจงตอบคําถามตามความจริงและใหลงลายมือช่ือในรายการสํารวจ
ตรวจสอบเพื่อรับรองขอความในรายการที่สํารวจตรวจสอบนั้น 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวขาราชการ
หรือพนักงานของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน พรอมดวยหนังสือหลักฐานแหงการเปน
พนักงานเจาหนาที่แกเจาบานกอนเขาไปสํารวจตรวจสอบ 

 
มาตรา ๔๕  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจํานวนราษฎรทั่ว

ราชอาณาจักรที่มีอยูในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่ลวงมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป 

การประกาศยอดจํานวนราษฎรตามความในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 

หมวด ๗ 
การมอบหมายใหแจงแทน 

   
 

มาตรา ๔๖  ในกรณีการแจงตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ถาผูมีหนาที่ตองแจงไดมอบหมายใหผูใดไป
แจงแทนและเมื่อผูไดรับมอบหมายไดแจงตอผูมีหนาที่รับแจงตามมาตรานั้นๆ แลว ใหถือวาผูมี
หนาที่นั้นไดแจงแลว 

การปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจาบานวาดวยเรื่อง
สําเนาทะเบียนบาน ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๗  ผูใด 
(๑)  ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมแจงช่ือ ไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือ

แสดงหลักฐาน ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปสอบถามในบานตามมาตรา ๑๐ 
(๒)๒๕ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา 

๒๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๔๑ หรือ
มาตรา ๔๒ 

(๓)  ฝาฝนมาตรา ๒๔ หรือ 
(๔)  ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบานเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 

ไมยอมชี้แจงหรือตอบคําถาม หรือไมยอมลงลายมือช่ือตามมาตรา ๔๔ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๔๘/๑๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก

เดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐกระทําผิดตามมาตรานี้ ใหหัวหนา

สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นกับการกระทําความผิดนั้นและไดจัดการตามสมควรเพื่อมิใหเกิดการ
กระทําความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้เปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการ

หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตาม
สมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๗ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ผูใด ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ หรือกระทําการเพื่อให
ตนเอง หรือผูอ่ืนมีช่ือหรือมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียน
ราษฎรอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๑  ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาย

ทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ิน แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 อานันท ปนยารชุน 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๒๗ 
   

 
๑. การออกบตัรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาตไิทย 

 ตามมาตรา ๕ กรณีทําบัตรครั้งแรกหรือบัตรเดิมหมดอายุ  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทาํลาย หรือชํารุดในสาระสําคญั  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
 กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแกไขรายการผูถือบตัร  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

๒. การขอคัดสําเนา หรือคดัและรับรองสาํเนารายการทะเบียน 
 หรือบัตรประจําตัวตามมาตรา ๖  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

๓. การขอคัดสําเนา หรือคดัและรับรองสาํเนา 
 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 

                                                 
๒๗ อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎรที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลวไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
พระราชบัญญตัิการทะเบียนราษฎร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๘ 
 

มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญตัินีแ้ทน 

 
มาตรา ๒๖ ใหสํานักทะเบียนอําเภอ และสํานักทะเบียนทองถ่ินที่ดําเนนิการอยู

แลวในวันกอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ เปนสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถ่ิน
ที่จัดตั้งตามมาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญัตนิี ้

 
มาตรา ๒๗ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญตัิ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคบั ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญตัติามพระราชบัญญตันิี้ จนกวาจะมกีฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 

 
มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับการทะเบียนราษฎรเพื่อใหนายทะเบียนสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อํานวยความเปนธรรมและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนยิ่งข้ึน และกําหนด
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการในการแจงการเกิด การออกสูติบัตร การออกหนังสือ
รับรองการเกิด และการจัดทําทะเบียนบานสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ เพ่ือประโยชนในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับบุคคลดังกลาวรวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมให เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  จึงจํ า เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

                                                 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๑๓/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อรดา  เชาวนวโรดม 
สุนันทา  เอกไพศาลกุล 

จักรกฤษณ  วชัรวรานนท 
จารุวรรณ  นุชศรี  จดัทํา 

๔ มี.ค. ๔๖ 
 

จีระ/แกไข 
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


