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พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสองของมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง จะกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ไม เ กิ น อั ต ราท า ย
พระราชบัญญัตินี้ไวดวยก็ได”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับ
บัตรประจําตัวหรือรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทําตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๕ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสามของมาตรา ๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหนายทะเบียนดําเนินการโดยเร็ว”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา ๘/๑ ใหมีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง รองผูอํานวยการทะเบียนกลาง และ
ผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
(๒) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผูชวยนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร
(๓) สํ า นั ก ทะเบี ย นจั ง หวั ด มี น ายทะเบี ย นจั ง หวั ด และผู ช ว ยนายทะเบี ย นจั ง หวั ด
เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร
ในเขตจังหวัด
(๔) สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอและผูชวยนายทะเบียนอําเภอเปนนายทะเบียน
ประจําสํานักทะเบียนอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ
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(๕) สํ า นั ก ทะเบี ย นท อ งถิ่ น มี น ายทะเบี ย นท อ งถิ่ น และผู ช ว ยนายทะเบี ย นท อ งถิ่ น
เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร
ในเขตปกครองทองถิ่นนั้น ๆ”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๘/๑ การจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นตามมาตรา ๘ (๔)
และ (๕) ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแหงความพรอมและ
ความสะดวกในการใหบริการประชาชน รวมตลอดถึงการไมซ้ําซอนและการประหยัด
สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวนั้น
เมื่อคํานึงถึงสภาพตามวรรคหนึ่งแลว ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะยุบหรือควบรวมเขาดวยกันก็ได
อํานาจหนาที่แ ละความรับผิด ชอบของสํานัก ทะเบียนที่จัดตั้ งตามวรรคหนึ่ งหรือควบรวม
ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด
มาตรา ๘/๒ ใหมีนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีอํานาจออกระเบียบหลักเกณฑ
วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดแบบพิ ม พเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ นี้ และแตงตั้ง รองผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง และผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวย
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
(๓) ผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนจังหวัด
(๔) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เปนนายทะเบียน
อําเภอ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนอําเภอ
(๕) ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครอง
ทองถิ่น แลวแตกรณี เปนนายทะเบียนทองถิ่น และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น
ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือ
ผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบหมายให
ขาราชการสังกัดกรมการปกครองชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวยก็ได
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นายทะเบียนกรุงเทพมหานครตาม (๒) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งไมต่ํากวาระดับ กองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนกรุงเทพมหานครก็ได
นายทะเบียนจังหวัดตาม (๓) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด
หรือปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดก็ได
นายทะเบียนอําเภอตาม (๔) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนอําเภอ หรือปลัดอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอําเภอก็ได
นายทะเบียนทองถิ่นตาม (๕) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น รองปลัดเทศบาล
ผูชวยผูอํานวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผูชวยหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครอง
ทองถิ่นนั้น แลวแตกรณี ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนทองถิ่นก็ได”
มาตรา ๘ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสี่ ข องมาตรา ๑๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“การดํ า เนิ น การตามวรรคสาม รวมตลอดทั้ ง วิ ธี ก ารโต แ ย ง หรื อ ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง และ
การอุทธรณของผูซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบียน รวมถึงการพิจารณาคําอุทธรณ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งระงับ
การเคลื่อนไหวทางทะเบียนไวกอนที่จะรับฟงคําชี้แจงหรือการโตแยงได”
มาตรา ๙ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสองของมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกรณี จํ า เปน เพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ลและใช ข อ มูล ทะเบี ย นประวั ติ ร าษฎร
ให ส วนราชการหรื อหน วยงานของรั ฐที่ ปฏิบั ติ งานเกี่ ยวกับข อมู ลของคนซึ่ งไม มี สั ญชาติ ไทยที่ เข ามา
หรืออาศัยอยูใ นราชอาณาจักร จัดสงข อมูลที่มีอยูใ หผูอํานวยการทะเบียนกลางตามที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางรองขอ”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อไดรับคําขอตาม (๒) ใหนายทะเบียนมีคําสั่งโดยเร็ว คําสั่งของนายทะเบียนที่ไมรับคําขอ
หรื อ ไม ดํ า เนิ น การตามคํ า ขอทั้ งหมดหรื อ บางส ว น ให คู ก รณี ยื่น อุ ท ธรณ ต อ นายทะเบี ย นจั ง หวั ด
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นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการทะเบียนกลาง แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวัน
รับทราบคําสั่งจากนายทะเบียน”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หากส วนราชการหรือ หนว ยงานของรัฐ มีค วามประสงคจ ะเชื่อ มโยงคอมพิวเตอรเ พื่อใช
ประโยชนจากขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตใหเชื่อมโยงไดเฉพาะ
ขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่ปรากฏภายในทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย
หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยเทานั้น”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในราชอาณาจักร
คณะรัฐ มนตรีจะอนุมัติใ หผูอํานวยการทะเบียนกลางยิน ยอมใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
เชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะขอมูลที่จําเปน แกการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได
หามมิใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนที่ไดขอมูลใดตามมาตรานี้
นํา ไปใช เ พื่อ ประโยชน ใ นทางธุ รกิ จหรือ ในเรื่อ งอื่น ที่ไ ม เกี่ ยวกั บหนา ที่ข องทางราชการหรื อตาม
วัตถุประสงคที่รองขอ”
มาตรา ๑๓ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสามของมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน การแจงตามวรรคหนึ่ง
จะแจ งต อนายทะเบีย นผู รับ แจ ง แห งท องที่อื่ น ก็ ไ ด ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑแ ละวิ ธีก ารที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งใหนําตัวเด็กไปสง
และแจ ง ต อพนั ก งานฝา ยปกครองหรื อตํ า รวจ หรื อ เจ า หนา ที่ ข องกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
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ความมั่นคงของมนุษยซึ่งปฏิบัติงานในทองที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
หรือเจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวแลวใหบันทึกการรับตัวเด็กไว ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจรับเด็กไว ใหนําตัวเด็กพรอมบันทึกการรับตัวเด็กสงใหเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยในเขตทองที่ ในกรณีที่เจาหนาที่ดังกลาวไดรับตัวเด็กไวหรือไดรับตัวเด็กจาก
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแลว ใหแจงการเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงและใหนายทะเบียนออก
ใบรับแจง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหทําเปนสองฉบับและเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับตัวเด็กหนึ่งฉบับ
และสงมอบใหกับนายทะเบียนผูรับ แจงหนึ่งฉบับ โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการบุคคลของ
ผูที่พบเด็ก พฤติการณ สถานที่และวันเวลาที่พบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก เอกสารที่
ติดตัวมากับเด็ก และประวัติของเด็กเทาที่ทราบ และในกรณีที่ไมอาจทราบสัญชาติของเด็กใหบันทึก
ขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย”
มาตรา ๑๕ ให เพิ่ มความต อ ไปนี้เ ปน มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๑๙/๓
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๑๙/๑ เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยูในการอุปการะ
ของหน วยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบีย นตามกฎหมายโดยมี วัตถุประสงคเ พื่อการ
สงเคราะหชวยเหลือเด็กตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ถาเด็กยังไมไดแ จงการเกิดและไมมีรายการ
บุคคลในทะเบียนบานใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานเปนผูแจง
การเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่หนวยงานนั้นตั้งอยู และใหนายทะเบียนออกใบรับแจง
ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๑๙/๒ การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙/๑
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ไมอาจพิสูจนสถานะการเกิด
และสัญชาติได ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสาร
แสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๑๙/๓ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเจาบานหรือบิดามารดามิไดแจงการเกิดใหตามมาตรา ๑๘
อาจรองขอตอนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดไดตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
และใหนําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาหรือผูปกครองแจงแทนได
แตสําหรับกรณีของบิดามารดาให น ายทะเบียนผูรั บ แจงดําเนิน การใหตอเมื่อไดชํ าระคาปรับตามที่
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๗ (๒) และมาตรา ๕๑ แลว”
มาตรา ๑๖ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ เมื่อมีการแจงการเกิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๑๙/๓
ทั้งกรณีของเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
ให น ายทะเบี ย นผู รั บ แจ ง รั บ แจ ง การเกิ ด และออกสู ติ บั ต รเป น หลั ก ฐานแก ผู แ จ ง โดยมี ข อ เท็ จ จริ ง
เทาที่สามารถจะทราบได
สําหรับการแจงการเกิดของเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกสูติบัตรใหตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด โดยใหระบุ
สถานะการเกิดไวดว ย”
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐/๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่คณะรัฐ มนตรีมีมติใ หสัญชาติไทยแกกลุม บุคคลใดหรือ ใหกลุม
บุคคลใดแปลงสัญชาติเปนไทยได หรือกรณีมีเหตุจําเปนอื่น และบุคคลดังกลาวจําเปนตองมีหนังสือ
รับรองการเกิด ใหกลุมบุคคลดังกลาวยื่น คําขอหนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
มาตรา ๑๘ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสี่ ข องมาตรา ๒๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสี่ ข องมาตรา ๓๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๖ ใหน ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น จัดทําทะเบียนบานไวทุกบาน
สําหรับผูมีสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบานสําหรับคนซึ่ง
ไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผูมีรายการ
ในทะเบียนบานพนจากการไดรับอนุญาตหรือผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักร ใหนายทะเบียน
จําหนายรายการทะเบียนของผูนั้นโดยเร็ว
ให ผู อํา นวยการทะเบี ย นกลางจั ดให มีท ะเบีย นประวัติ สํ าหรั บคนซึ่ งไม มีสั ญ ชาติ ไทยอื่ น
นอกจากที่บัญญัติไวตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
รายการและการบั น ทึ ก รายการตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
มาตรา ๒๒ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ ผูใดรื้อบานที่มีเลขประจําบานโดยไมประสงคจะปลูกบานใหมในที่ดินบริเวณ
นั้นอีกตอไปหรือรื้อเพื่อไปปลูกสรางบานในที่อื่น ใหแจงการรื้อบานตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่รื้อบานเสร็จเพื่อจําหนายเลขประจําบานและทะเบียนบาน
บานที่รื้อถอนโดยไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนจําหนายเลข
ประจําบานและทะเบียนบานและแจงยายผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานนั้นไปไวในทะเบียนบานกลาง
ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒”
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มาตรา ๒๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๔๘/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐกระทําผิดตามมาตรานี้ ใหหัวหนาสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
รูเห็นกับการกระทําความผิดนั้นและไดจัดการตามสมควรเพื่อมิใหเกิดการกระทําความผิดนั้นแลว”
มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๒๖ ใหสํานักทะเบียนอําเภอ และสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ดําเนินการอยูแลวในวัน
กอ นวัน ที่พระราชบั ญญัตินี้ ใ ชบัง คับ เปน สํ านักทะเบีย นอําเภอและสํานั กทะเบียนท องถิ่น ที่จัดตั้ ง
ตามมาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ บรรดากฎกระทรวง ระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

๑. การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๕
กรณีทําบัตรครั้งแรกหรือบัตรเดิมหมดอายุ
กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแกไขรายการผูถือบัตร
๒. การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียน
หรือบัตรประจําตัวตามมาตรา ๖
๓. การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา
รายการขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๔ (๑)
๔. การแจงการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
การแจงการตายตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่ หรือการแจง
การยายที่อยูตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสี่
๕. การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง

ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท

ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรเพื่อใหนายทะเบียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยความเปนธรรม
และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนยิ่งขึ้น และกําหนดวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการในการ
แจงการเกิด การออกสูติบัตร การออกหนังสือรับรองการเกิ ด และการจัด ทําทะเบีย นบานสําหรับคนซึ่ง
ไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดว ยสัญชาติ เพื่อประโยชนในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกลาว
รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

