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สื บ เนื ่ อ งจาก คณ ะรั ฐ มน ตรี ไ ด้ ม ี ม ติ เ มื ่ อ วั น ที ่ 1 7 ตุ ล าคม 2 5 6 0 อนุ ม ั ติ
หลั ก การร่าง พ.ร.บ.การทะเบี ยนราษฎร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ และส่ งให้
ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จารณา โดยคณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ 1) ได้ พิ จารณา
ร่ า ง พ.ร.บ.การทะเบี ย นราษฎร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เสร็ จ สิ้ น แล้ ว และมี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาของ
ร่างพระราชบั ญญั ติดังกล่ าว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึง จัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็ น ของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกทางหนึ่งผ่ าน
เว็บไซต์ของกรมการปกครอง ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
จากประชาชนและภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง ส่ งให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาเพื่ อด าเนิ นการในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
กรมการปกครอง
สานักบริหารการทะเบียน
โทร. 02 791 7211
โทรสาร 02 906 9247 , 02 791 7339

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) (รางฉบับรับฟงความคิดเห็นของประชาชน)
ราง
พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
...........................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหการทะเบียนราษฎรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอการอํานวยความเปนธรรม
การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการคุมครองสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชน ซึง่ การตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
....................................................................................................................................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๒
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘/๒ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการทะเบียน
กลาง หรือผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะ
มอบอํานาจใหขาราชการสังกัดกรมการปกครองชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวยก็ได”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินในการบริการประชาชน
หรือการรักษาความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงในราชอาณาจักร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จะอนุมัติใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียน
ตามวรรคสองเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ก็ได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเลขประจําตัวแกบุคคล
ผูมีสัญชาติไทย หรือที่อาศัยอยูในราชอาณาจักร และบุคคลที่ไดจดทะเบียนการเกิดที่สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง คนละหนึ่งเลขโดยไมซ้ํากัน ทั้งนี้ หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดเลขประจําตัวใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด หลักเกณฑ
ดังกลาวตองแยกระหวางผูมีสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยดวย”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๑๙/๓ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙/๒ เมื่อไดรับแจงการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ แลว
ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แลวดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๐ ทั้งนี้ ใหผพู บเด็ก ผูรับเด็กไว
และผูแ จงการเกิดใหความรวมมือกับนายทะเบียนผูรับแจงในการดําเนินการพิสูจนตามที่นายทะเบียน
ผูรับแจงรองขอ ในกรณีที่ไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสาร
แสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน เวนแตเด็กนั้นมีอายุครบหาปแลวใหนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นออกบัตรประจําตัวใหแทน ตามระเบียบและภายในระยะเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด
ผูซึ่งไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนตามวรรคหนึ่ง
ถามีหลักฐานแสดงวาไดอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสิบป
และมีคุณสมบัติอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารอง
ขอมีสัญชาติไทยได และเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวาผูยื่นคํารองมีสถานะ

๓
ถูกตองตามเงื่อนไขและมีคณ
ุ สมบัติครบถวนดังกลาว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ใหผูนั้นมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง และใหถือวาผูนั้น
มีสัญชาติไทยตั้งแตวันที่รัฐมนตรีมีประกาศ
ระยะเวลาสิบปตามวรรคสองใหนับแตวันที่จัดทําทะเบียนประวัติหรือออกเอกสาร
แสดงตน เวนแตจะมีหลักฐานอันชัดแจงแสดงวาไดอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยมากอนหนานั้น
ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ก็ใหนับแตวันที่อาศัยอยูในราชอาณาจักรตามที่
ปรากฏจากหลักฐาน
ผูซึ่งไดรับสัญชาติไทยตามวรรคสอง ถาภายหลังปรากฏหลักฐานวามีกรณีไมถูกตอง
ตามเงื่อนไขหรือขาดคุณสมบัติ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศเพิกถอนการใหสัญชาตินั้น
โดยพลัน
ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับบุคคลที่เคยอยูในการอุปการะของหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานเอกชนตามมาตรา ๑๙/๑ แตหนวยงานดังกลาวไดอนุญาตใหบุคคลอื่นรับไป
อุปการะ และบุคคลที่มิไดแจงการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ ซึ่งไดยื่นคํารองตาม
มาตรา ๑๙/๓ หรือขอเพิ่มชื่อตามมาตรา ๓๗ แตไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได
ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙/๓ ผูซึ่งเจาบานหรือบิดามารดามิไดแจงการเกิดใหตามมาตรา ๑๘
เมื่อมีอายุครบสิบหาปแลวอาจรองขอตอนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดไดตามระเบียบ
ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และใหนําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
บุคคลตามวรรคหนึ่งที่อายุยังไมครบสิบหาป ใหบิดามารดาหรือผูปกครองแจงแทน
แตสําหรับกรณีของบิดามารดา ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการใหตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียม
การแจงเมื่อพนกําหนดเวลาแลว”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“แบบพิมพแจงการตายตามวรรคสาม อยางนอยตองระบุวิธีการและสถานที่จัดการศพ
ไวดวย และในกรณีที่ผูแจงไดแจงถึงวิธีการและสถานที่จัดการศพ ใหนายทะเบียนผูรับแจงระบุไวใน
หลักฐานการรับแจงดวย”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ผูใดประสงคจะเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่หรือ
บานที่มีการตายแตกตางจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๒๑ หรือยังมิไดแจงตามมาตรา ๒๑ ใหแจงให
นายทะเบียนผูรับแจงทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่
หรือบานที่มีการตาย และในกรณีที่ประสงคจะเก็บศพไวเปนการถาวรใหแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการตาย”

๔
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน มีหนาที่รับจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการทะเบียน
ราษฎรอื่นที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักรสําหรับผูมีสัญชาติไทย คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และคนตางดาวหรือคนไรสัญชาติที่ถือเอกสาร
การเดินทางที่รัฐบาลไทยเปนผูออกให หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายดังกลาวใหใชเปน
สูติบัตรและมรณบัตรได
ถาในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไมมีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย
ประจําอยู ใหใชหลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวง
การตางประเทศไดแปลและรับรองวาถูกตองเปนหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได
การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตกลงกัน”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบานเพื่อเปลี่ยนภูมิลําเนา
ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่บุคคลในทะเบียนบานยายที่อยู
ออกจากบาน แตไมตัดสิทธิผูยายที่อยูที่จะแจงยายออกตอนายทะเบียนผูรับแจงดวยตนเอง
โดยจะตองแจงวาจะยายเขาไปอยูบานใด หรือจะแจงตอนายทะเบียนแหงทองที่ทตี่ นจะไปอยูใหม
ก็ได ในกรณีที่ยังไมทราบวาจะยายไปอยูบานใด หรือยังมิไดยายเขาไปอยูในบานใดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่แจงการยายที่อยู ใหนายทะเบียนผูรับแจงยายชื่อและรายการของผูนั้นไวในทะเบียนบาน
กลาง และเมื่อผูยายไดแจงการยายออกตอนายทะเบียนแลวใหหนาที่ในการแจงยายบุคคลออกของ
เจาบานเปนอันพับไป ผูยายที่อยูที่จะแจงยายดวยตนเองดังกลาวตองเปนผูมีอายุถึงครบสิบหาปแลว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับผูยายที่อยูเพื่อไปศึกษาหรือไปรับราชการ
ในตางประเทศ หรือไปทําธุรกิจหรือปฏิบัติงานชั่วคราวในตางประเทศ แตไมหามบุคคลดังกลาว
ที่จะแจงยายออกจากทะเบียนบานเดิมเพื่อไปอยูที่อยูใหมหรือไปอยูในทะเบียนกลางเปนการชั่วคราว
เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงการยายเขาไดดําเนินการยายบุคคลนั้นเขาอยู
ในทะเบียนบานใดโดยมีหนังสือยินยอมของเจาบานนั้นแลว เจาบานดังกลาวไมมีหนาที่ตองแจง
ตามมาตรา ๓๐/๑ อีก”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๐/๑ และมาตรา ๓๐/๒
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๓๐/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ วรรคสาม เจาบานใดมีผูยายเขามา
อยูในบานโดยมีเจตนาจะถือเปนภูมิลําเนาใหแจงใหนายทะเบียนผูรับแจงทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้น
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เขาในทะเบียนบานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูยายไดเขาอยูในบาน เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงไดรับ
แจงแลว ถาผูยายเขายังมิไดยายออกจากทะเบียนบานเดิม ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการแจงให
นายทะเบียนผูรับแจงที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน เพื่อยายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบานเดิม
และใหนายทะเบียนผูรับแจงแจงใหเจาบานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดิมทราบ เพื่อนํา
ทะเบียนบานของตนมาใหนายทะเบียนผูรับแจงปรับปรุงทะเบียนบานใหถูกตองตอไป
มาตรา ๓๐/๒ การแจงตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐/๑ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และในกรณีที่เปนการแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ทไี่ ปอยูใหมโดยไมตองแจงยายออก
จะกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมดวยก็ได”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีข่ องมาตรา ๓๓
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผูใดตามคํารองขอของพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ หรือในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับแจงจากศาลใหจับกุมผูใด
ตามหมายจับที่ศาลออกเอง ถายังมิไดตวั ผูนั้นมาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ศาลออก
หมายจับ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแจงใหผูอํานวยการทะเบียนกลางทราบ และให
ผูอํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการใหนายทะเบียนผูรับแจงยายผูนั้นออกจากทะเบียนบาน
และเพิ่มชื่อและรายการของผูนั้นไวในทะเบียนบานกลาง และใหหมายเหตุไวในรายการของบุคคลนั้น
วาอยูในระหวางการติดตามตัวตามหมายจับดวย การหมายเหตุดังกลาวมิใหถือวาเปนการจัดเก็บ
ขอมูลตามมาตรา ๑๓ (๒)
ผูใดมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลางตามวรรคสอง ถาผูนั้นประสงคจะยายออกจาก
ทะเบียนบานกลาง ผูนั้นตองมาแสดงตนตอนายทะเบียนที่จัดทําทะเบียนบานกลางนั้นพรอมทั้ง
หลักฐานอันแสดงวาหมายจับนั้นไดถูกเพิกถอนหรือไดมีการปฏิบัติตามหมายจับนั้นเสร็จสิ้นแลว
การแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหผูถูกออกหมายจับ หรือผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานกลางตามวรรคสอง ถาไดแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลนั้น หรือปดหมาย
ไว ณ ภูมลิ ําเนาหรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
ที่ปรากฏครั้งสุดทายกอนยายมาในทะเบียนบานกลาง ใหถือวาไดแจง ยื่น สง หรือปดหมายโดยชอบ
ดวยกฎหมายและผูนั้นไดรับทราบแลว”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ใหเจาบาน
แจงตอนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อขอเลขประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวันสรางบานเสร็จ เวนแต
มีเหตุจําเปนเจาบานอาจขอใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานและออกทะเบียนบาน
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ชั่วคราวใหกอนที่บานจะสรางเสร็จก็ได ในกรณีเชนนี้ใหนายทะเบียนผูรับแจงระบุไวในทะเบียนบาน
ชั่วคราววาอยูในระหวางการกอสราง
ใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจงซึ่งมีบานอยูในเขตสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นภายในเจ็ดวัน ถามีบานอยูนอกเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นใหกําหนดเลขประจําบาน
ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ นับแตวันที่ไดรับคําขอ
เมื่อไดรับเลขประจําบานแลวใหติดไวในที่ซึ่งเห็นไดชัดแจง
การออกเลขประจําบานตามวรรคหนึ่งและการจัดทําทะเบียนบานตามมาตรา ๓๖
มีวัตถุประสงคเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและคุมครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ผูใดจะอาง
การออกเลขประจําบานหรือทะเบียนบานเพื่อแสดงวาตนมีสิทธิในที่ดินหรือเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในที่ดินมิได
ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับเจาของอาคารที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนโรงงาน
คลังสินคา หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นอันมิใชเพื่อเปนที่อยูอาศัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ใหนายทะเบียนผูรับแจงจัดทําทะเบียนบานไวทุกบานที่มีเลขที่บาน
สําหรับผูมีสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และจัดทําทะเบียน
อาคารสําหรับอาคารที่ไดรับเลขที่ตามมาตรา ๓๔ วรรคหา
ทะเบียนบานตามวรรคหนึ่งที่ออกใหแกแพหรือเรือซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่
อยูอาศัยหรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยประจํา ใหระบุสภาพของบานนั้นไวใน
ทะเบียนบานดวย
ทะเบียนอาคารตามวรรคหนึ่งใหระบุสภาพของอาคารและวัตถุประสงคของอาคาร
นั้นไวในทะเบียนตามรายการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ในการจัดทําทะเบียนบานหรือทะเบียนอาคารตามวรรคหนึ่ง ถาผูขอมิไดแสดง
หลักฐานการไดรับอนุญาตกอสราง หรือหลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
หลักฐานการมีสิทธิครอบครองในที่ดิน ใหนายทะเบียนระบุไวในทะเบียนวาเปนทะเบียนชั่วคราว
การจัดทําทะเบียนบานและทะเบียนอาคารใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด”
มาตรา ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๓๘/๑ ใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยและมีหนาที่ตองเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
หรือจัดทําทะเบียนประวัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไปแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานหรือจัดทําทะเบียนประวัติ
และเมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดเพิ่มชื่อหรือจัดทําทะเบียนประวัติใหบุคคลนั้น
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แลว ใหออกบัตรประจําตัวให เวนแตผูนั้นอายุยังไมครบหาปใหออกเอกสารแสดงตนใหไปพลางกอน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๓๘/๒ ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กที่มี
เอกสารแสดงตนตามมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๓๘/๑ ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวแทนเด็กภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่เด็กมีอายุครบหาป
มาตรา ๓๘/๓ บัตรประจําตัวตามมาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒
มีอายุสิบป และใหผูถือบัตรมีหนาที่ยื่นคําขอตออายุบัตรประจําตัวภายในหกสิบวันนับแตวันที่บัตร
หมดอายุ เวนแตผูนั้นจะมีอายุครบเจ็ดสิบป ในกรณีเชนนั้นใหบัตรประจําตัวที่มีอยูมีอายุตลอดชีวิต
แตไมเปนการหามที่บุคคลนั้นจะขอมีบัตรใหมตามวรรคสอง
ในกรณีที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือมีการแกไข
ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ใหผูถือบัตรประจําตัวขอมี
บัตรประจําตัวใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
หรือนับแตมีการแกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ แลวแต
กรณี
การขอมีบัตรประจําตัวของเด็กที่มีอายุไมถึงสิบหาป ใหเปนหนาที่ของบิดา มารดา
ผูปกครอง หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเปนผูยื่นคําขอมีบัตร
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมีบัตรประจําตัว แบบและลักษณะของบัตรประจําตัว
และรายการในบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ใหนายทะเบียนอําเภอ และนายทะเบียนทองถิ่นมอบสําเนาทะเบียน
บานใหเจาบานเก็บรักษา เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนายรายการในทะเบียนบานใหเจาบาน
นําสําเนาทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการใหถูกตองตรงกับตนฉบับทุกครั้งภายในสิบหาวัน
นับแตวันทีม่ ีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนายรายการ แลวแตกรณี”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ผูใดมีหนาที่ตองแจงหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูนั้น
ไดมอบหมายใหบุคคลอื่นไปแจงหรือปฏิบัติแทนและผูไดรับมอบหมายไดแจงหรือปฏิบัติตามที่ไดรับ
มอบหมายแลว ใหถือวาผูมีหนาที่นั้นไดแจงหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แลว”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ผูใด
(๑) ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงหลักฐาน
หรือไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปสอบถามในบานตามมาตรา ๑๐
(๒) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๒๓

๘
(๓) ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบ านเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
ไมยอมชี้แจงหรือตอบคําถาม หรือไมยอมลงลายมือชื่อตามมาตรา ๔๔
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นมีอํานาจปรับทางปกครองไมเกิน
หนึ่งพันบาท โดยใหคํานึงถึงความรายแรงของพฤติการณแหงการกระทําความผิดดวย
คาปรับทางปกครองที่นายทะเบียนทองถิ่นสั่งปรับตามวรรคสอง ใหตกเปนรายได
ของทองถิ่นที่นายทะเบียนทองถิ่นนั้นสังกัดอยู”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ การแจงหรือขอเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคหา มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ใหกระทําไดเมื่อผูแจงไดเสีย
คาธรรมเนียมการแจงหรือขอเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว กฎกระทรวงดังกลาว
จะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่แตกตางกันในแตละกรณีและตามระยะเวลาที่ลวงเลยไปก็ได แตทั้งนี้
ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความใน ๔. ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๔. การแจงการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
การแจงการตายตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่
หรือการแจงการยายที่อยูตามมาตรา ๓๐/๒
ฉบับละ ๑๐๐ บาท”
มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ๖. ของอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“๖. คาธรรมเนียมการแจงหรือขอเมื่อพนกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๙/๓ และมาตรา ๕๑
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

๙
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการได
ตอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา การกระทรวง
การตางประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของตน
ผูรับสนองพระราชโองการ
............…………………………
นายกรัฐมนตรี

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) พิจารณาเสร็จแล้ว)
ข้อมูลของผู้เสนอความคิดเห็น
ชื่อ-สกุล ...................................................................................……….………………………….………...………………………..
ที่อยู…่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์...................................................................... โทรสาร...............................................…………………….……...

e-mail address.........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แล้ว มีความคิดเห็นดังนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย √ หน้าหัวข้อที่ท่านเห็นชอบ เพียงหัวข้อเดียว)
 เห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติฯ ทุกประการ
 เห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้ (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯ เนื่องจาก (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. เปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
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อิเล็กทรอนิกส์ dp.bora12@gmail.com

