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พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การทะเบี ย นราษฎรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การอํ า นวยความเป็ น ธรรม
การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการทะเบียนกลาง หรือ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบอํานาจให้
ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดด้วยก็ได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงในราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติ
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสอง
เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้ ผู้ อํ า นวยการทะเบี ย นกลางกํ า หนดเลขประจํ า ตั ว แก่ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร และบุคคลที่ได้จดทะเบียนคนเกิด ณ สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ํากัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการกําหนดเลขประจําตัวให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องแยกระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยด้วย”
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มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๑๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙/๒ เมื่อได้รับแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ แล้ว ให้นายทะเบียน
ผู้ รั บ แจ้ ง ดํ า เนิ น การพิ สู จ น์ ส ถานะการเกิ ด และสั ญ ชาติ ข องเด็ ก ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง แล้วดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๐ ทั้งนี้ ให้ผู้พบเด็ก ผู้รับเด็กไว้ และผู้แจ้งการเกิด
ให้ความร่วมมือกับนายทะเบียนผู้รับแจ้งในการดําเนินการพิสูจน์ตามที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งร้องขอ
ในกรณีที่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐาน
เว้นแต่เด็กนั้นมีอายุครบห้าปีแล้วให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกบัตรประจําตัว
ให้แทน ตามระเบียบและภายในระยะเวลาที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ผู้ซึ่งได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหลักฐานแสดงว่า
ได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยกํ า หนด ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอมี สั ญ ชาติ ไ ทยได้ และเมื่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสถานะถูกต้องตามเงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ผู้นั้นมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคําร้อง และให้ถือว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทยตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีประกาศ
ระยะเวลาสิบปีตามวรรคสองให้นับแต่วันที่จัดทําทะเบียนประวัติหรือออกเอกสารแสดงตน เว้นแต่
จะมีหลักฐานอันชัดแจ้งแสดงว่าได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรมาก่อนหน้านั้นตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด ก็ให้นับแต่วันที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรตามที่ปรากฏจากหลักฐาน
ผู้ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคสอง ถ้าภายหลังปรากฏหลักฐานว่ามีกรณีไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
หรือขาดคุณสมบัติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศเพิกถอนการให้สัญชาตินั้นโดยพลัน
ให้นําความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับบุคคลที่เคยอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนตามมาตรา ๑๙/๑ แต่หน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้บุคคลอื่นรับไปอุปการะ และ
บุคคลที่มิได้แจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ ซึ่งได้ยื่นคําร้องตามมาตรา ๑๙/๓ หรือ
ขอเพิ่มชื่อตามมาตรา ๓๗ แต่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๙/๓ ผู้ ซึ่ ง เจ้ า บ้ า นหรื อ บิ ด ามารดามิ ไ ด้ แ จ้ ง การเกิ ด ให้ ต ามมาตรา ๑๘ เมื่ อ มี
อายุครบสิบห้าปีแล้วอาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด และให้นําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
บุคคลตามวรรคหนึ่งที่อายุยังไม่ครบสิบห้าปี ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งแทน แต่สําหรับ
กรณี ข องบิ ด ามารดา ให้ น ายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ดํ า เนิ น การให้ ต่ อ เมื่ อ ได้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการแจ้ ง
เมื่อพ้นกําหนดเวลาแล้ว”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคห้ า ของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“แบบพิมพ์แจ้งการตายตามวรรคสาม อย่างน้อยต้องระบุวิธีการและสถานที่จัดการศพไว้ด้วย
และในกรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งถึงวิธีการและสถานที่จัดการศพ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในหลักฐาน
การรับแจ้งด้วย”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะเก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มี
การตายแตกต่างจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๒๑ หรือยังมิได้แจ้งตามมาตรา ๒๑ ให้แจ้งให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มี
การตาย และในกรณีที่ประสงค์จะเก็บศพไว้เป็นการถาวร ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการตาย”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้กงสุลไทยหรือข้าราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน มีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการทะเบียนราษฎรอื่นที่มีขึ้น
นอกราชอาณาจักรสําหรับผู้มีสัญชาติไ ทย คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อ ยู่ ในราชอาณาจั ก ร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทางที่รัฐบาลไทย
เป็นผู้ออกให้ หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายดังกล่าวให้ใช้เป็นสูติบัตรและมรณบัตรได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ถ้าในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจําอยู่
ให้ใช้หลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับรอง
คําแปลว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได้
การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตกลงกัน”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยนภูมิลําเนา ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน แต่ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเอง โดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใด
หรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้ ในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปอยู่
บ้านใด หรือยังมิได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งการย้ายที่อยู่ ให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และเมื่อผู้ย้ายได้แจ้งการย้ายออกต่อ
นายทะเบียนแล้ว ให้หน้าที่ในการแจ้งย้ายบุคคลออกของเจ้าบ้านเป็นอันพับไป ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้าย
ด้วยตนเองดังกล่าวต้องเป็นผู้มีอายุครบสิบห้าปีแล้ว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ย้ายที่อยู่เพื่อไปศึกษาหรือไปรับราชการในต่างประเทศ หรือ
ไปทํ า ธุ ร กิ จ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราวในต่ า งประเทศ แต่ ไ ม่ ห้ า มบุ ค คลดั ง กล่ า วที่ จ ะแจ้ ง ย้ า ยออกจาก
ทะเบียนบ้านเดิมเพื่อไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรือไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเป็นการชั่วคราว
เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ดําเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใด
โดยมีหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้ว เจ้าบ้านดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา ๓๐/๑ อีก”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐/๑ และมาตรา ๓๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๓๐/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๐ วรรคสาม เจ้าบ้านใดมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมี
เจตนาจะถือเป็นภูมิลําเนา ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้าน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้าน เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว ถ้าผู้ย้ายเข้ายัง
มิ ไ ด้ ย้ า ยออกจากทะเบี ย นบ้ า นเดิ ม ให้ น ายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ดํ า เนิ น การแจ้ ง ต่ อ นายทะเบี ย น
ผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิม และให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบ เพื่อนําทะเบียนบ้านของตนมาให้
นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ถูกต้องต่อไป
มาตรา ๓๐/๒ การแจ้งตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐/๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่เป็นการแจ้ง
ต่ อ นายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ไ ปอยู่ ใ หม่ โ ดยไม่ ต้ อ งแจ้ ง ย้ า ยออก จะกํ า หนดให้ เ รี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใดตามคําร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือ
ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง
ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจแจ้งให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้นออกจากทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และ
ให้หมายเหตุไว้ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับด้วย การหมายเหตุ
ดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรา ๑๓ (๒)
ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางตามวรรคสอง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ผู้นั้นต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดทําทะเบียนบ้านกลางนั้นพร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงว่าหมายจับนัน้
ได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับนั้นเสร็จสิ้นแล้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

การแจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ถูกออกหมายจับ หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
ตามวรรคสอง ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น หรือปิดหมายไว้ ณ ภูมิลําเนา
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏครั้งสุดท้าย
ก่อนย้ายมาในทะเบียนบ้านกลาง ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น ส่ง หรือปิดโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้นั้น
ได้รับทราบแล้ว”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจําบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจําบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจําบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
เจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกําหนดเลขประจําบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่
บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวว่าอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง
ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกําหนดเลขประจําบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่น
ภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่นให้กําหนดเลขประจําบ้านภายในสามสิบวัน
ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
เมื่อได้รับเลขประจําบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง
การกํ า หนดเลขประจํ า บ้ า นตามวรรคหนึ่ ง และการจั ด ทํ า ทะเบี ย นบ้ า นตามมาตรา ๓๖
มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็น ระเบี ยบเรี ยบร้อ ยและคุ้มครองสิท ธิพื้น ฐานของประชาชน ผู้ใดจะอ้ า ง
การกําหนดเลขประจําบ้านหรือการจัดทําทะเบียนบ้านเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิในที่ดินหรือเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมิได้
ให้นําความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับเจ้าของอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงาน คลังสินค้า
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๓๖ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งจัดทําทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านที่มีเลขประจําบ้านสําหรับ
ผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจัดทําทะเบียนอาคารสําหรับ
อาคารที่ได้รับเลขประจําอาคารตามมาตรา ๓๔ วรรคห้า
ทะเบียนบ้านตามวรรคหนึ่งที่ออกให้แก่แพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ
สถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจํา ให้ระบุสภาพของบ้านนั้นไว้ในทะเบียนบ้านด้วย
ทะเบี ย นอาคารตามวรรคหนึ่ ง ให้ ร ะบุ ส ภาพของอาคารและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องอาคารนั้ น ไว้
ในทะเบียนตามรายการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ในการจั ด ทํ า ทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ทะเบี ย นอาคารตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ผู้ ข อมิ ไ ด้ แ สดงหลั ก ฐาน
การได้รับอนุญาตก่อสร้าง หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหลักฐานการมี
สิทธิครอบครองในที่ดิน ให้นายทะเบียนระบุไว้ในทะเบียนว่าเป็นทะเบียนชั่วคราว
การจัดทําทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคารให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๓๘/๑ ให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีหน้าที่ต้องเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทํา
ทะเบียนประวัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไปแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทําทะเบียนประวัติ และเมื่อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทําทะเบียนประวัติให้บุคคล
นั้นแล้ว ให้ออกบัตรประจําตัวให้ เว้นแต่ผู้นั้นอายุยังไม่ครบห้าปีให้ออกเอกสารแสดงตนให้ไปพลางก่อน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๓๘/๒ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กที่มีเอกสารแสดงตน
ตามมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๓๘/๑ ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวแทนเด็กภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่เด็กมีอายุครบห้าปี
มาตรา ๓๘/๓ บัตรประจําตัวตามมาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ มีอายุ
สิบปี และให้ผู้ถอื บัตรมีหน้าที่ยื่นคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เว้นแต่
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ผู้นั้นจะมีอายุครบเจ็ดสิบปี ในกรณีเช่นนั้นให้บัตรประจําตัวที่มีอยู่มีอายุตลอดชีวิต แต่ไม่เป็นการห้ามที่
บุคคลนั้นจะขอมีบัตรใหม่ตามวรรคสอง
ในกรณีที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือมีการแก้ไขชื่อตัว
ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ให้ผู้ถือบัตรประจําตัวขอมีบัตรประจําตัวใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือนับแต่
มีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ แล้วแต่กรณี
การขอมีบัตรประจําตัวของเด็กที่มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเป็นผู้ยื่นคําขอมีบัตร
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจําตัว แบบและลักษณะของบัตรประจําตัว และ
รายการในบัตรประจําตัว ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นมอบสําเนาทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน
เก็บรักษา เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหน่ายรายการในทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้านนําสําเนาทะเบียนบ้าน
ไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับทุกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเพิ่ม
เปลี่ยนแปลง หรือจําหน่ายรายการ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นได้มอบหมาย
ให้บุคคลอื่นไปแจ้งหรือปฏิบัติแทนและผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งหรือปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ถือว่า
ผู้มีหน้าที่นั้นได้แจ้งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ผู้ใด
(๑) ไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก ไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานหรือไม่ยอม
ให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา ๑๐
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(๒) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๒๓
(๓) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไม่ยอมชี้แจง
หรือตอบคําถาม หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อตามมาตรา ๔๔
ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีอํานาจปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งพันบาท
โดยให้คํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดด้วย
ค่าปรับทางปกครองที่นายทะเบียนท้องถิ่นสั่งปรับตามวรรคสอง ให้ตกเป็นรายได้ของท้องถิ่น
ที่นายทะเบียนท้องถิ่นนั้นสังกัดอยู่”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔
วรรคหนึ่งหรือวรรคห้า มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ให้กระทําได้เมื่อผู้แจ้งหรือผู้ขอได้เสียค่าธรรมเนียม
การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้ว กฎกระทรวงดังกล่าวจะกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไปก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน ๔. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๔. การแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
การแจ้งการตายตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่
หรือการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามมาตรา ๓๐/๒
ฉบับละ ๑๐๐ บาท”
มาตรา ๒๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ๖. ของอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
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“๖. การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๙/๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๑
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป
เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎรในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้นายทะเบียนสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวย
ความเป็นธรรมและอํ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และเพื่อรองรั บการจั ดการประชากรของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกําหนดสิทธิใน
การยื่นคําร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็กและบุคคลตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๓ และมาตรา ๓๗
ซึ่งจะเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

