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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้

การทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความเป็นธรรมการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่ง
การตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการทะเบียนกลาง หรือผู้ช่วย
ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบอ านาจให้ข้าราชการสังกัด
กรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดด้วยก็ได้” 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=831131&ext=htm#_ftn1


  
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน หรือการ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงในราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอ่ืนนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะข้อมูล
ที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ก็ได้  ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

  
มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดเลขประจ าตัวแก่ผู้มีสัญชาติไทยหรือคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร และบุคคลที่ได้จดทะเบียนคนเกิด ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ ากัน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขประจ าตัวให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องแยกระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยด้วย” 

  
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๑๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙/๒  เมื่อได้รับแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ แล้ว ให้นาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งด าเนินการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง แล้วด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๐  ทั้งนี้ ให้ผู้พบเด็ก ผู้รับเด็กไว้ และผู้แจ้งการเกิดให้ความ
ร่วมมือกับนายทะเบียนผู้รับแจ้งในการด าเนินการพิสูจน์ตามที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งร้องขอ ในกรณีท่ีไม่อาจ
พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นจัดท าทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่เด็กนั้นมีอายุครบห้าปีแล้ว
ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกบัตรประจ าตัวให้แทน ตามระเบียบและภายในระยะเวลาที่
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

ผู้ซึ่งได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหลักฐานแสดงว่าได้
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยได้ และเม่ือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสถานะถูกต้องตามเงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ผู้นั้นมีสัญชาติไทย  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าร้อง และให้ถือว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทยตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีประกาศ 

ระยะเวลาสิบปีตามวรรคสองให้นับแต่วันที่จัดท าทะเบียนประวัติหรือออกเอกสารแสดงตน 
เว้นแต่จะมีหลักฐานอันชัดแจ้งแสดงว่าได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรมาก่อนหน้านั้นตามระเบียบที่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนด ก็ให้นับแต่วันที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรตามที่ปรากฏจากหลักฐาน 



ผู้ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคสอง ถ้าภายหลังปรากฏหลักฐานว่ามีกรณีไม่ถูกต้องตาม
เงื่อนไข หรือขาดคุณสมบัติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศเพิกถอนการให้สัญชาตินั้นโดยพลัน 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับบุคคลที่เคยอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนตามมาตรา ๑๙/๑ แต่หน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้บุคคลอ่ืนรับไปอุปการะ และบุคคลที่
มิได้แจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ ซึ่งได้ยื่นค าร้องตามมาตรา ๑๙/๓ หรือขอเพ่ิมชื่อตามมาตรา 
๓๗ แต่ไม่อาจพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติได้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙/๓  ผู้ซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้ตามมาตรา ๑๘ เมื่อมีอายุครบ
สิบห้าปีแล้วอาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ือแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
ก าหนด และให้น าความในมาตรา ๑๙/๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

บุคคลตามวรรคหนึ่งที่อายุยังไม่ครบสิบห้าปี ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งแทน แต่ส าหรับ
กรณีของบิดามารดา ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งด าเนินการให้ต่อเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมการแจ้งเมื่อพ้นก าหนดเวลา
แล้ว” 

  
มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“แบบพิมพ์แจ้งการตายตามวรรคสาม อย่างน้อยต้องระบุวิธีการและสถานที่จัดการศพไว้ด้วย และใน
กรณีท่ีผู้แจ้งได้แจ้งถึงวิธีการและสถานที่จัดการศพ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในหลักฐานการรับแจ้งด้วย” 

  
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔  ผู้ใดประสงค์จะเก็บ ฝัง เผา ท าลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มีการ
ตายแตกต่างจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๒๑ หรือยังมิได้แจ้งตามมาตรา ๒๑ ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เก็บ ฝัง เผา ท าลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มีการตาย และในกรณีท่ีประสงค์
จะเก็บศพไว้เป็นการถาวร ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการตาย” 

  
มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘  ให้กงสุลไทยหรือข้าราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน มีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการทะเบียนราษฎรอ่ืนที่มี
ขึ้นนอกราชอาณาจักรส าหรับผู้มีสัญชาติไทย คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทางที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้ หลักฐานการจด
ทะเบียนคนเกิดและคนตายดังกล่าวให้ใช้เป็นสูติบัตรและมรณบัตรได้ 

ถ้าในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจ าอยู่
ให้ใช้หลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับรองค าแปลว่า
ถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได้ 

การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 



การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตกลงกัน” 

  
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐  เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพ่ือเปลี่ยนภูมิล าเนา ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน แต่ไม่ตัดสิทธิผู้
ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเอง โดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใด 
หรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่ีตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้ ในกรณีท่ียังไม่ทราบว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใด 
หรือยังมิได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งการย้ายที่อยู่ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ิมชื่อ
และรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และเมื่อผู้ย้ายได้แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนแล้ว ให้หน้าที่ใน
การแจ้งย้ายบุคคลออกของเจ้าบ้านเป็นอันพับไป ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้ายด้วยตนเองดังกล่าวต้องเป็นผู้มีอายุ
ครบสิบห้าปีแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ย้ ายที่อยู่ เ พ่ือไปศึกษาหรือไปรับราชการใน
ต่างประเทศ หรือไปท าธุรกิจหรือปฏิบัติงานชั่วคราวในต่างประเทศ แต่ไม่ห้ามบุคคลดังกล่าวที่จะแจ้งย้าย
ออกจากทะเบียนบ้านเดิมเพ่ือไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรือไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเป็นการชั่วคราว 

เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ด าเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใด โดยมี
หนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้ว เจ้าบ้านดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา ๓๐/๑ อีก” 

  
มาตรา ๑๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐/๑ และมาตรา ๓๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๓๐/๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๐ วรรคสาม เจ้าบ้านใดมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมี
เจตนาจะถือเป็นภูมิล าเนา ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพ่ือเพ่ิมชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้านภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้าน เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว ถ้าผู้ย้ายเข้ายังมิได้ย้ายออกจาก
ทะเบียนบ้านเดิม ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งด าเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน เพ่ือย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิม และให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบ เพ่ือน าทะเบียนบ้านของตนมาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้
ถูกต้องต่อไป 

มาตรา ๓๐/๒  การแจ้งตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐/๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา และในกรณีท่ีเป็นการแจง้ต่อนายทะเบียนผู้รับ
แจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่โดยไม่ต้องแจ้งย้ายออก จะก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้” 

  
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  
มาตรา ๑๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 



“ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใดตามค าร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือใน
กรณีท่ีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง ถ้ายังมิได้ตัวผู้
นั้นมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจแจ้งให้
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางด าเนินการให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้นออก
จากทะเบียนบ้าน และเพ่ิมชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และให้หมายเหตุไว้ในรายการของ
บุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับด้วย การหมายเหตุดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลตาม
มาตรา ๑๓ (๒) 

ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางตามวรรคสอง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียน
บ้านกลาง ผู้นั้นต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดท าทะเบียนบ้านกลางนั้นพร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงว่า
หมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับนั้นเสร็จสิ้นแล้ว 

การแจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ถูกออกหมายจับ หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
กลางตามวรรคสอง ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น หรือปิดหมายไว้ ณ ภูมิล าเนา หรือที่
อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏครั้งสุดท้ายก่อนย้าย
มาในทะเบียนบ้านกลาง ให้ถือวา่ได้แจ้ง ยื่น ส่ง หรือปิดโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้นั้นได้รับทราบแล้ว” 

  
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔  ให้ทุกบ้านมีเลขประจ าบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจ าบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ือขอเลขประจ าบ้านภายในสิบห้าวันนบัแตว่ันสร้างบ้านเสร็จ เว้นแต่มเีหตุจ าเป็นเจา้บ้านอาจ
ขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งก าหนดเลขประจ าบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ ใน
กรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งก าหนดเลขประจ าบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตส านักทะเบียน
ท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตส านักทะเบียนท้องถิ่นให้ก าหนดเลขประจ าบ้านภายในสามสิบ
วัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

เมื่อได้รับเลขประจ าบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง 

การก าหนดเลขประจ าบ้านตามวรรคหนึ่งและการจัดท าทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๖ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน ผู้ใดจะอ้างการก าหนด
เลขประจ าบ้านหรือการจัดท าทะเบียนบ้านเพ่ือแสดงว่าตนมีสิทธิในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมิได้ 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับเจ้าของอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นโรงงาน คลังสินค้า 
หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนอันมิใช่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม” 

  
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๖  ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งจัดท าทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านที่มีเลขประจ าบ้านส าหรับผู้
มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และจัดท าทะเบียนอาคารส าหรับอาคารที่
ได้รับเลขประจ าอาคารตามมาตรา ๓๔ วรรคห้า 



ทะเบียนบ้านตามวรรคหนึ่งที่ออกให้แก่แพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจ าและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ
สถานที่หรือยานพาหนะอ่ืนซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจ า ใหร้ะบุสภาพของบ้านนัน้ไว้ในทะเบียนบ้านด้วย 

ทะเบียนอาคารตามวรรคหนึ่งให้ระบุสภาพของอาคารและวัตถุประสงค์ของอาคารนั้นไว้ใน
ทะเบียนตามรายการที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

ในการจัดท าทะเบียนบ้านหรือทะเบียนอาคารตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ขอมิได้แสดงหลักฐานการได้รับ
อนุญาตก่อสร้าง หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหลักฐานการมีสิทธิครอบครอง
ในที่ดิน ให้นายทะเบียนระบุไว้ในทะเบียนว่าเป็นทะเบียนชั่วคราว 

การจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคารให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียน
กลางก าหนด” 

  
มาตรา ๑๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๓๘/๑  ให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีหน้าที่ต้องเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดท า
ทะเบียนประวัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงไปแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือ นายทะเบียนท้องถิ่น
ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดท าทะเบียนประวัติ และเมื่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดท าทะเบียนประวัติให้บุคคลนั้นแล้ว ให้
ออกบัตรประจ าตัวให้ เว้นแต่ผู้นั้นอายุยังไม่ครบห้าปีให้ออกเอกสารแสดงตนให้ไปพลางก่อน ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๓๘/๒  ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กที่มีเอกสารแสดงตน
ตามมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๓๘/๑ ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวแทนเด็กภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เด็กมี
อายุครบห้าปี 

มาตรา ๓๘/๓  บัตรประจ าตัวตามมาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ มีอายุสิบปี และให้ผู้
ถือบัตรมีหน้าที่ยื่นค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอายุ  เว้นแต่ผู้นั้นจะมี
อายุครบเจ็ดสิบปี ในกรณีเช่นนั้นให้บัตรประจ าตัวที่มีอยู่มีอายุตลอดชีวิต แต่ไม่เป็นการห้ามที่บุคคลนั้นจะขอมีบัตร
ใหม่ตามวรรคสอง 

ในกรณีที่บัตรประจ าตัวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ หรือมีการแก้ไขชื่อตัว 
ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ให้ผู้ถือบัตรประจ าตัวขอมีบัตรประจ าตัว
ใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรประจ าตัวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญ หรือนับแต่มี
การแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ แล้วแต่กรณี 

การขอมีบัตรประจ าตัวของเด็กท่ีมีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเป็นผู้ยื่นค าขอมีบัตร 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจ าตัว แบบและลักษณะของบัตรประจ าตัว และ
รายการในบัตรประจ าตัว ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด” 

  
มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙  ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นมอบส าเนาทะเบียนบ้านให้เจ้า
บ้านเก็บรักษา เมื่อมีการเพ่ิม เปลี่ยนแปลง หรือจ าหน่ายรายการในทะเบียนบ้านให้เ จ้าบ้านน าส าเนา



ทะเบียนบ้านไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับทุกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เพ่ิมเปลี่ยนแปลง หรือจ าหน่ายรายการ แล้วแต่กรณี” 

  
มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖  ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นได้มอบหมายให้บุคคล
อ่ืนไปแจ้งหรือปฏิบัติแทนและผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งหรือปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่
นั้นได้แจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว” 

  
มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗  ผู้ใด 

(๑) ไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก ไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานหรือไม่ยอมให้
นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา ๑๐ 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๒๓ 

(๓) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพื่อส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร  ไม่ยอม
ชี้แจงหรือตอบค าถาม หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อตามมาตรา ๔๔ 

ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีอ านาจปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งพันบาท 
โดยให้ค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดด้วย 

ค่าปรับทางปกครองที่นายทะเบียนท้องถิ่นสั่งปรับตามวรรคสอง ให้ตกเป็นรายได้ของท้องถิ่น
ที่นายทะเบียนท้องถิ่นนั้นสังกัดอยู่” 

  
มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  
มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคห้า มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๒ ให้กระท าได้เมื่อผู้แจ้งหรือผู้ขอได้เสียค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว กฎกระทรวงดังกล่าวจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและ
ตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไปก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้” 

  
มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกความใน ๔. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๔. การแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 

การแจ้งการตายตามมาตรา ๒๑ วรรคสี ่



หรือการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามมาตรา ๓๐/๒                 ฉบับละ    ๑๐๐ บาท” 

  
มาตรา ๒๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ๖. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“๖. การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นก าหนดเวลา 

ตามมาตรา ๑๙/๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๑                ครั้งละ   ๑,๐๐๐ บาท” 

  
มาตรา ๒๔  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎรในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้นายทะเบียนสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยความ
เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และเพ่ือรองรับการจัดการประชากรของประเทศไทย ซึ่งเป็น
สมาชิกในประชาคมอาเซียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก าหนดสิทธิในการยื่นค าร้องขอมีสัญชาติ
ไทยของเด็กและบุคคลตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๓ และมาตรา ๓๗ ซึ่งจะเป็นมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
 
 

พิไลภรณ์/จัดท า 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

  



นุสรา/ตรวจ 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน้า ๓๓/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
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