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สาระสําคัญ 

ของพระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร  

(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 



1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562    มีทั้งหมด 25 มาตรา 
 

2. กฎหมายลําดับรอง  ประกอบดวย 

    2.1 ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ  3 ฉบับ 

    2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  2 ฉบับ 

    2.3 กฎกระทรวง  4 ฉบับ 

 



2.1 ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ  3 ฉบับ 

      1. ระเบียบฯ วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

      2. ระเบียบฯ วาดวยการจัดทําทะเบียนประวัติ

สําหรับบุคคล  ที่ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕62 

      3. ระเบียบฯ วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัว    

คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562 



2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  2 ฉบับ 

      1. เรื่อง คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย

ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

      2. เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติใหสวนราชการ

หรือหนวยงานของรัฐเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชประโยชน

ขอมูลในทะเบียนอ่ืน นอกจากทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด           

ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวัติคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

 



2.3 กฎกระทรวง  4 ฉบับ 
      1. กท.กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. .... 

     2. กท.กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับ      

การทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตราคาธรรมเนียม พ.ศ. .... 

      3. กท.กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการแจงหรือขอเมื่อ  

พนกําหนดเวลา พ.ศ. .... 

     4. กท.กําหนดลักษณะอาคารที่สรางข้ึนเพื่อประโยชน

อยางอ่ืนอันมิใชเพื่อเปนที่อยูอาศัย พ.ศ. .... 



การมอบอํานาจ 

ของผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

(มาตรา 8/2 วรรค 2) 



        “ผู้ อํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบ

อํานาจ  ให้รองผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง หรือ

ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบติัราชการแทน

ผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบอาํนาจ*ให้

ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามท่ีกําหนดด้วยก็ได้” 

แกไขมาตรา 8/2 วรรค 2 

*เดิม ... มอบหมายใหขาราชการสังกัดกรมการปกครอง ... 



     ปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจของ

ผูอํานวยการทะเบียนกลาง ใหแกขาราชการสังกัด

กรมการปกครอง  ให สามารถมอบอํ านาจให

ขาราชการกรมการปกครอง ชวยเหลือในการปฏิบัติ

หนาที่ ซ่ึงจะทําใหมีสถานะเปนนายทะเบียนเพื่อ

บริการประชาชน 

สาระสําคัญมาตรา 8/2 วรรค 2 



การเชื่อมโยงฐานขอมลูทะเบียนราษฎร 

(มาตรา 15 วรรค 3) 



   “ในกรณีจําเปน เพื่อประโยชนในการบรหิารราชการแผนดินใน

เรื่องการใหบริการแกประชาชน* หรือการรักษาความสงบ

เรียบรอย หรือความมั่นคงในราชอาณาจักร รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติ ใหสวนราชการหรือหนวยงานของ

รัฐเชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏในทะเบียนอ่ืน  นอกจากทะเบียนตาม

วรรค 2 เฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ก็ได ทั้งนี้ การ

พิจารณาอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

กําหนด” 

แกไขมาตรา 15 วรรค 3 



     ปรับปรุงกระบวนการอนุญาตใหเช่ือมโยงขอมูล

การทะเบียนราษฎร ให รมว.มท. มีอํานาจอนุมัติให

สวนราชการและหนวยงานของรัฐเช่ือมโยงฐานขอมูล

ทะเบียนกลาง       

สาระสําคัญมาตรา 15 วรรค 3 

    เพื่อใชประโยชน จากขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน 

ขอมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนอื่น เพื่อการบริการ
ประชาชน 



การกําหนดเลขประจําตัวชาชน 

ใหคนทีเ่กิดในตางประเทศ 

 (มาตรา 16 วรรค 1) 



        “ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเลขประจําตัว

แกผูมีสัญชาติไทยหรือคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ท่ีอาศัยอยูใน

ราชอาณาจักร และบุคคลที่ ไดจดทะเบียนคนเกิด ณ 

สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยตามมาตรา ๒๘ วรรค

หนึ่ง คนละหนึ่งเลขโดยไมซ้ํากัน ท้ังนี้  หลักเกณฑและ

วิธีการกําหนดเลขประจําตัวให เปนไปตามระเบียบท่ี

ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ซึ่งหลักเกณฑดังกลาว

ตองแยกระหวางผูมีสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย

ดวย” 

แกไขมาตรา 16 วรรค 1 



      แก ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการกําหนดเลข

ประจําตัวประชาชน โดยใหผูอํานวยการทะเบียน

กลาง สามารถกําหนดใหเลขประจําตัวประชาชน 13 

หลัก แกบุคคลที่เกิดตางประเทศและไดแจงการเกิด

ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทย 

สาระสําคัญมาตรา 16 วรรค 1 



     แก ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  หลั ก เ กณฑ การพิ สู จน

สถานะการเกิดและสัญชาติ และกําหนดสิทธิใน

การย่ืนคํารองขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19 

มาตรา 19/1 มาตรา 19/3 และมาตรา 37  
 

                 (มาตรา 19/2) 



        วรรค 1 “มาตรา ๑๙/๒ เมื่อไดรับแจงการเกิดตามมาตรา ๑๙ หรือ

มาตรา ๑๙/๑ แลว ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการพิสูจนสถานะการเกิด

และสัญชาติของเด็กตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใกฎกระทรวง แลว

ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๐  ทั้งน้ี ใหผูพบเด็ก ผูรับเด็กไวและผูแจงการ

เกิดใหความรวมมือกับนายทะเบียนผูรับแจงในการดําเนินการพิสูจน  ตามที่

นายทะเบียนผูรับแจงรองขอ ในกรณีที่ไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและ

สัญชาติไดภายใน 90 วัน*นับแตวันที่ไดรับแจง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือ  

นายทะเบียนทองถิ่น จัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตน*ใหเด็ก

ไวเปนหลักฐาน  เวนแต เด็กนั้นมีอายุครบ 5 ปแลว ใหนายทะเบียนอําเภอ

หรือนายทะเบียนทองถิ่น ออกบัตรประจําตัวใหแทน ตามระเบียบและภายใน

ระยะเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

แกไขมาตรา 19/2 ใหม (มี 5 วรรค) 



        วรรค 2 ผูซ่ึงไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดง

ตนตามวรรค 1  ถามีหลักฐานแสดงวาไดอาศัยอยูในราชอาณาจักร

อยางตอเนื่อง เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ 

รมว.มท. กําหนด* ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย*ได และ

เมื่อ รมว.มท. พิจารณาเห็นวา  ผูยื่นคํารองมีสถานะถูกตองตาม

เง่ือนไขและมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว ให รมว.มท. ประกาศ*ใหผู

นั้นมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายใน 120 วัน* นับแตวันที่ไดรับ     คํา

รอง และใหถือวาผูนั้นมีสัญชาติไทยต้ังแตวันที่รัฐมนตรีมีประกาศ 

มาตรา 19/2 (วรรค 2) 



        วรรค 3, 4 ระยะเวลา 10 ป ตามวรรค 2 ใหนับแตวันที่

จัดทําทะเบียนประวัติหรือออกเอกสารแสดงตน เวนแต จะมี

หลักฐานอันชัดแจงแสดงวาไดอาศัยอยูในราชอาณาจักรมากอนหนา

นั้น ตามระเบียบ*ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ก็ใหนับแตวันที่

อาศัยอยูในราชอาณาจักรตามที่ปรากฏจากหลักฐาน 

         ผู ซ่ึงไดรับสัญชาติไทยตามวรรค 2  ถาภายหลังปรากฏ

หลักฐานว ามีกรณี ไม ถูกตองตามเ ง่ือนไขหรือขาดคุณสมบั ติ             

ให รมว.มท. ประกาศเพิกถอนการใหสัญชาตนิั้นโดยพลัน 

มาตรา 19/2 (วรรค 3, 4) 



        วรรค 5 ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับ  บุคคล

ที่เคยอยูในการอุปการะของหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน

เอกชนตามมาตรา ๑๙/๑ แตหนวยงานดังกลาวไดอนุญาตให

บุคคลอื่นรับไปอุปการะ และบุคคลที่มิไดแจงการเกิดตาม

มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๙/๑ ซึ่งไดยื่นคํารองตามมาตรา   

๑๙/๓ หรือขอเพิ่มช่ือตามมาตรา ๓๗ แตไมอาจพิสูจน

สถานะการเกิดและสัญชาติไดดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 19/2 (วรรค 5) 



      แกไขหลักเกณฑการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติ 

และกําหนดสิทธิในการยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทยของบุคคล

ตามมาตรา 19 มาตรา 19/1 มาตรา 19/3 และมาตรา 37    

      โดยกําหนดการปฏิบัติ  ในการจัดทําทะเบียนประวัติและ

การออกเอกสารแสดงตน หรือบัตรประจําตัว สําหรับบุคคลที่

แจงการเกิด แตไมสามารถพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได

ภายใน 90 วัน   และถาบุคคลท่ีไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติ

อาศัยอยู ในประเทศไทยตอเนื่องไมนอยกวา 10 ป และมี

คุณสมบัติตามที่ รมว.มท. กําหนด ผูนั้นมีสิทธิยื่นขอมีสัญชาติ

ไทยได 

สาระสําคัญมาตรา 19/2 



แกไขการแจงการเกิดเกินกําหนด 

(มาตรา 19/3) 



        “ผู ซ่ึง*เจาบานหรือบิดามารดา มิไดแจงการเกิดให ตาม

มาตรา ๑๘ เม่ือมีอายุครบ 15 ป* แลวอาจรองขอตอนาย

ทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดได ตามระเบียบที่ผูอํานวยการ

ทะเบียนกลางกําหนด และใหนําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

         บุคคลตามวรรค 1 ที่อายุยังไมครบ 15 ป ใหบิดามารดา

หรือผูปกครอง แจงแทน แต สําหรับกรณีของบิดามารดา          

ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการใหตอเมื่อ ไดเสียคาธรรมเนียม

การแจงเมื่อพนกําหนดเวลาแลว” 

แกไขมาตรา 19/3 



      แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ การแจงเกิดเม่ือพน

กําหนดเวลา  โดยกําหนดใหบุคคลที่ไมไดแจงการเกิด 

ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร เม่ืออายุครบ 15 ป

บริบูรณ สามารถยื่นเรื่องขอแจงการเกิดเกินกําหนด

ของตนเองได แตถาอายุไมถึง 15 ป ใหบิดามารดาหรือ

ผูปกครองแจงแทน 

สาระสําคัญมาตรา 19/3 



แกไขการแจงจัดการศพ 

 (มาตรา 24) 



        “ผูใดประสงคจะเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไป

จากสถานท่ีหรือบานท่ีมีการตาย  แตกตางจากท่ีไดแจงไว

ตามมาตรา ๒๑ หรือยังมิไดแจงตามมาตรา ๒๑ ใหแจงให

นายทะเบียนผูรับแจงทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเก็บ 

ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานท่ี หรือบานท่ีมีการ

ตาย และในกรณีที่ประสงคจะเก็บศพไวเปนการถาวร *      

ใหแจงใหนายทะเบียนผูรับแจงทราบภายใน 30 วัน     

นับแตวันท่ีมีการตาย” 

แกไขมาตรา 24 



      แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ การแจงการเก็บ    

ฝ ง  เ ผ า  ทํ า ล า ย  ห รื อ ย า ย ศ พ     

โดยกําหนดการปฏิบัติ ในการเก็บศพไวเปนการ

ถาวร โดยใหแจงตอนายทะเบียน ภายใน 30 วัน 

นับแตวันที่มีการตาย 

สาระสําคัญมาตรา 24 



เพิ่มเติมงานทะเบียนราษฎร  

และประเภทบุคคลที่ขอรับบริการ 

ในตางประเทศได  

(มาตรา 28) 



      วรรค 1  “มาตรา ๒๘ ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูต

ไทย ท่ี รมว .ตปท .  แตง ต้ังให เปนนายทะเบียน มีหนาที่รับ        

จดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการทะเบียนราษฎรอ่ืน*ที่มีข้ึน      

นอกราชอาณาจักร สําหรับผูมีสัญชาติไทย คนตางดาวที่ไดรับ

อนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขา

เมือง และคนตางดาว หรือคนไรสัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทาง

ที่รัฐบาลไทยเปนผูออกให * หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดและ

คนตายดังกลาวใหใชเปนสูติบัตรและมรณบัตรได 

แกไขมาตรา 28 (มี 4 วรรค) 



      วรรค 2-4  ถาในที่ซึ่ งมีการเกิด หรือการตายตามวรรคหน่ึง         

ไมมีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจําอยู ใหใชหลักฐานการเกิดหรือ

การตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศน้ัน ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ    

ไดรับรองคําแปลวาถูกตองเปนหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได 

       การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

       การปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรอ่ืนตามวรรคหน่ึง      

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศตกลงกัน” 

แกไขมาตรา 28 (วรรค 2 - 4) 



      แก ไข เพิ่ ม เ ติมหลัก เกณฑ  ใหนาย

ทะเบียนประจําตางประเทศมีหนา ท่ีจด

ทะเบียนคนเกิด คนตาย และการทะเบียน

ราษฎรอ่ืน สําหรับคนไทย คนตางดาวและ

คนไรสัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางของไทย  

สาระสําคัญมาตรา 28 



        แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การแจงการยายที่อยู  
(แกไขมาตรา 30 และเพ่ิมมาตรา 30/1 และมาตรา 

30/2 และยกเลิกมาตรา 32 ) 



  วรรค 1 “ เมื่อผูอยู ในบานยายที่อยูออกจากบาน เพื่อเปลี่ยน

ภูมิลําเนา* ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง ภายใน 15 วัน นับแต

วันที่บุคคลในทะเบียนบานยายที่อยูออกจากบาน แตไมตัดสิทธิผูยายที่

อยู*ที่จะแจงยายออกตอนายทะเบียนผูรับแจงดวยตนเอง โดยจะตองแจง

วาจะยายเขาไปอยูบานใด หรือจะแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่

ตนจะไปอยูใหมก็ได ในกรณีที่ยังไมทราบวาจะยายไปอยูบานใด หรือยัง

มิไดยายเขาไปอยูในบานใดภายใน 30 วัน* นับแตวันที่แจงการยายที่อยู 

ใหนายทะเบียนผูรับแจงเพิ่มชื่อและรายการของผูนั้นไวในทะเบียนบาน

กลาง และเมื่อผูยายไดแจงการยายออกตอนายทะเบียนแลว ใหหนาที่ใน

การแจงยายบุคคลออกของเจาบานเปนอันพับไป ผูยายที่อยูที่จะแจงยาย

ดวยตนเองดังกลาวตองเปนผูมีอายุครบ 15 ปแลว* 

แกไขมาตรา 30 (มี 3 วรรค) 



  วรรค 2  ความในวรรค 1 ไมใชบังคับกับผูยายที่อยูเพื่อไปศึกษา

หรือไปรับราชการในตางประเทศ หรือไปทําธุรกิจหรือปฏิบัติงาน

ช่ัวคราวในตางประเทศ แตไมหามบุคคลดังกลาวที่จะแจงยายออก

จากทะเบียนบานเดิม เพื่อไปอยูที่อยูใหมหรือไปอยูในทะเบียนบาน

กลางเปนการชั่วคราว 

  วรรค 3 เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงการยายเขา ไดดําเนินการยาย

บุคคลน้ันเขาอยูในทะเบียนบานใด  โดยมีหนังสือยินยอมของเจาบาน

นั้นแลว เจาบานดังกลาวไมมีหนาที่ตองแจงตามมาตรา ๓๐/๑ อีก” 

แกไขมาตรา 30 (วรรค 2 - 3) 



      แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ การปฏิบัติในการแจง

ยายที่อยู โดยให เจาบานหรือผูที่ประสงคจะยายที่อยูที่

มีอายุครบ 15 ปบริบูรณเปนผูแจงยาย และกรณีที่

แจงยายออก  แลวแตยังไมไดแจงยายเขาในบานใด

ภายใน 30 วัน ใหนายทะเบียนยายช่ือและรายการ

บุคคลของผูนั้นเขาในทะเบียนบานกลาง 

สาระสําคัญมาตรา 30 



      “ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ วรรคสาม เจาบานใดมีผูยายเขามาอยู    

ในบานโดยมีเจตนาจะถือเปนภูมิลําเนา  ใหแจงใหนายทะเบียนผูรับแจง

ทราบ  เพ่ือเพ่ิมช่ือบุคคลน้ันเขาในทะเบียนบานภายใน 15 วัน นับแตวันที่

ผูยายไดเขาอยูในบาน เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงไดรับแจงแลว ถาผูยายเขา

ยังมิไดยายออกจากทะเบียนบานเดิม ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการ

แจงตอนายทะเบียนผูรับแจงที่บุคคลน้ันมีช่ืออยูในทะเบียนบาน เพ่ือยาย

บุคคลน้ันออกจากทะเบียนบานเดิมและใหนายทะเบียนผูรับแจงแจงให  

เจาบานที่บุคคลน้ันมีช่ืออยูในทะเบียนบานเดิมทราบ เพ่ือนําทะเบียนบาน

ของตนมาใหนายทะเบียนผูรับแจงปรับปรุงทะเบียนบานใหถูกตองตอไป” 

เพิ่มเติมมาตรา 30/1 



        “การแจงตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐/๑    

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผู อํานวยการ

ทะเบียนกลางกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และในกรณีที่ เปนการแจงตอนายทะเบียนผู รับแจง   

แห งทองที่ที่ ไปอยู ใหม   โดยไมตองแจ งย ายออก           

จะกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมดวยก็ได” 

เพิ่มเติมมาตรา 30/2 



       กําหนดการปฏิบัติในการแจงยายเขา โดยถา

ผูยายเขาไปอยูในบานใหม แตมิไดแจงยายออก

จากทะเบียนบานเดิม ใหนายทะเบียนปลายทาง     

แจงนายทะเบียนตนทางยายช่ือของบุคคลน้ันออก

จากทะเบียนบาน และแจงเจาบานนําทะเบียน

บานมาปรับปรุงรายการ 

สาระสําคัญมาตรา 30/1 



การยายบุคคลเขาทะเบียนบานกลาง  

กรณีที่ศาลออกหมายจับ  

(มาตรา 33) 



       วรรค 2 “ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผูใดตามคํารองขอของ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจ ไดรับแจงจากศาลใหจับกุมผูใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง ถายังมิได

ตัวผูนั้นมาภายใน 180 วัน นับแตวันที่ศาลออกหมายจับ ใหพนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจแจงใหผูอํานวยการทะเบียนกลางทราบ และให

ผูอํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการใหนายทะเบียนผูรับแจงยายผูน้ันออก

จากทะเบียนบานและเพิ่มชื่อและรายการของผูนั้นไวในทะเบียนบาน

กลาง และใหหมายเหตุไวในรายการของบุคคลน้ันวาอยูในระหวางการ

ติดตามตัวตามหมายจับดวย การหมายเหตุดังกลาวมิใหถือวาเปนการจัดเก็บ

ขอมูลตามมาตรา ๑๓ (๒) 

แกไขมาตรา 33 (วรรค 2 - 4) 



       วรรค 3 ผูใดมีช่ืออยูในทะเบียนบานกลางตามวรรค 2 ถาผูนั้น

ประสงคจะยายออกจากทะเบียนบานกลาง ผู น้ันตองมาแสดงตนตอ         

นายทะเบียนที่จัดทําทะเบียนบานกลางน้ัน พรอมทั้งหลักฐานอันแสดงวา

หมายจับน้ันไดถูกเพิกถอนหรือไดมีการปฏิบัติตามหมายจับน้ันเสร็จสิ้นแลว 

          วรรค 4 การแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสาร ใหผูถูก

ออกหมายจับ หรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานกลางตามวรรค 2 ถาไดแจง    

ย่ืน หรือสงหนังสือ หรือเอกสารใหบุคคลน้ัน หรือปดหมายไว ณ ภูมิลําเนา

หรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน

ราษฎรที่ปรากฏครั้งสุดทายกอนยายมาในทะเบียนบานกลาง ใหถือวาไดแจง 

ย่ืน สง หรือปดโดยชอบดวยกฎหมายและผูนั้นไดรับทราบแลว” 

แกไขมาตรา 33 (วรรค 3 - 4) 



      เพิ่มเติมหลักเกณฑ กําหนดการปฏิบัติในการยายบุคคล

ไปไวในทะเบียนบานกลาง กรณีท่ีศาลออกหมายจับผูใดถายัง

ไ ม ไ ด ตั ว ผู นั้ น ม า ดํ า เ นิ น ค ดี ภ า ย ใ น  1 8 0  วั น  

     ทั้งนี้ การขอยายออกจากทะเบียนบานกลาง ผูนั้นตองมา

แสดงตน  พรอมดวยหลักฐานวาไดมีการปฏิบัติตามหมายจับ

แลว  

สาระสําคัญมาตรา 33 



เพิ่มเติมการจัดทําทะเบียนอาคาร 

และออกทะเบียนบานชั่วคราว 
(มาตรา 34, 36) 



     วรรค 1 ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ให

เจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง เพ่ือขอเลขประจําบานภายใน 15 วัน

นับแต วันสรางบานเสร็จ  เวนแต  มี เหตุ จําเปน เจาบานอาจขอให           

นายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบาน และออกทะเบียนบานชั่วคราว

ใหกอนที่บานจะสรางเสร็จก็ได  ในกรณีเชนน้ีใหนายทะเบียนผูรับแจงระบุไว

ในทะเบียนบานช่ัวคราววาอยูในระหวางการกอสราง 

         วรรค 2 ใหนายทะเบียนผูรับแจง กําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจง

ซึ่งมีบานอยูในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่น ภายใน 7 วัน ถามีบานอยูนอกเขต

สํานักทะเบียนทองถิ่นใหกําหนดเลขประจําบาน ภายใน 30 วัน ทั้งน้ี นับแต

วันที่ไดรับคําขอ 

แกไขมาตรา 34 (มี 5 วรรค) 



     วรรค 3 เมื่อไดรับเลขประจําบานแลว  ใหติดไวในที่ซึ่งเห็นไดชัดแจง      

       วรรค 4  การกําหนดเลขประจําบานตามวรรค 1  และการจัดทํา

ทะเบียนบานตามมาตรา ๓๖ มีวัตถุประสงคเพ่ือความเปนระเบียบ

เรียบรอยและคุมครองสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน ผูใดจะอางการ

กําหนดเลขประจําบาน หรือการจัดทําทะเบียนบาน  เพ่ือแสดงวาตนมี

สิทธิในที่ดินหรือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินมิได 

       วรรค 5 ใหนําความในมาตราน้ี มาใชบังคับกับเจาของอาคารที่สรางขึ้น

เพ่ือใชเปนโรงงาน คลังสินคา หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน อันมิใชเพ่ือเปนที่อยู

อาศัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวยโดยอนุโลม” 

แกไขมาตรา 34 (วรรค 3 - 5) 



       วรรค 1 ใหนายทะเบียนผูรับแจง จัดทําทะเบียนบานไว

ทุกบานท่ีมีเลขประจําบาน  สําหรับผูมีสัญชาติไทยและคนซึ่ง

ไมมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และจัดทํา

ทะเบียนอาคาร*สําหรับอาคารท่ีไดรับเลขประจําอาคารตาม

มาตรา ๓๔ วรรค 5 

        วรรค 2 ทะเบียนบาน ตามวรรค 1 ท่ีออกใหแก แพหรือ

เรือ ซึ่งจอดเปนประจํา และใชเปนท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีหรือ

ยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนท่ีอยูอาศัยประจํา ใหระบุสภาพของ

บานนั้นไวในทะเบียนบานดวย 

แกไขมาตรา 36 (มี 5 วรรค) 



       วรรค 3 ทะเบียนอาคาร ตามวรรค 1 ใหระบุสภาพของ

อาคารและวัตถุประสงคของอาคารนั้น ไวในทะเบียนตามรายการที่

ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

         วรรค 4 ในการจัดทําทะเบียนบานหรือทะเบียนอาคาร ตาม

วรรค 1 ถาผูขอมิไดแสดงหลักฐานการไดรับอนุญาตกอสราง หรือ

หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือหลักฐานการมี

สิทธิครอบครองในที่ดิน ใหนายทะเบียนระบุไวในทะเบียนวาเปน

ทะเบียนชั่วคราว 

         วรรค 5 การจัดทําทะเบียนบานและทะเบียนอาคารใหเปนไป

ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 

แกไขมาตรา 36 (วรรค 3 - 5) 



       กํ า ห น ด ก า ร ป ฏิ บั ติ  ใ น ก า ร ใ ห          

นายทะเบียนกําหนดเลขประจําบาน และ

ออกทะเบียนบานชั่วคราว  ใหกับบานและ

อาคารประเภทอ่ืน ท่ีไมใชเพ่ือการอยูอาศัยท่ี

ยังสรางไมแลวเสร็จ  

สาระสําคัญมาตรา 34 และ 36 



               แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ  

      การเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน และ

จัดทําทะเบียนประวัติ และการขอมีบัตร

ประจําตัวคนไมมีสัญชาติไทย 
          (เพิ่มมาตรา 38/1, 38/2 และ38/3) 



      “ใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยและมีหนาที่ตองเพิ่มช่ือใน

ทะเบียนบาน หรือจัดทําทะเบียนประวัติ ตามท่ีกําหนด        

ในกฎกระทรวง  ไปแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถิ่น ภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อให

เพิ่มชื่อในทะเบียนบานหรือจัดทําทะเบียนประวัติ และเม่ือ

นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดเพิ่มชื่อหรือ

จัดทําทะเบียนประวัติใหบุคคลนั้นแลว ใหออกบัตรประจําตัว

ให เวนแตผูนั้นอายุยังไมครบ 5 ป ใหออกเอกสารแสดงตนให

ไปพลางกอนทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 

เพิ่มเติมมาตรา 38/1 



1.กําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย  

2.ที่ตองจัดทําทะเบียนราษฎรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

3.ไปแจงตอนายทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

กฎกระทรวง   

4.เพื่อเพิ่มชื่อในทะเบียนบานหรือจัดทําทะเบียนประวัติ 

และออกบัตรประจําตัวให 

สาระสําคัญมาตรา 38/1 



      “มาตรา ๓๘/๒ ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรือ

บุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็ก ที่มีเอกสารแสดงตน

ตามมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๓๘/๑ ย่ืนคําขอมี

บัตรประจําตัวแทนเด็กภายใน 60 วัน นับแตวันที่

เด็กมีอายุครบ 5 ป” 

เพิ่มเติมมาตรา 38/2 



1.ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูรับอุปการะดูแลเด็ก 

ที่มีทะเบียนประวัติ ที่นายทะเบียนจดัทําให  

2.ยื่นคําขอมีบัตร แทนเด็กภายใน 60 วันนับแตเด็ก     

มีอายุครบ 5 ป 

 

สาระสําคัญมาตรา 38/2 



      วรรค 1 “บัตรประจําตัวตามมาตรา ๑๙/๒ 

มาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ มีอายุ 10 ป 

และให ผู ถือบัตร มีหนาที่ยื่นคําขอตออายุบัตร

ประจําตัวภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรหมดอายุ 
เวนแตผูนั้นจะมีอายุครบ 70 ป ในกรณีเชนน้ัน ใหบัตร

ประจําตัวที่มีอยูมีอายุตลอดชีวิต แตไมเปนการหาม      

ที่บุคคลนั้นจะขอมีบัตรใหมตามวรรค 2 

เพิ่มเติมมาตรา 38/3 (มี 4 วรรค) 



      วรรค 2 ในกรณีที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ หรือมีการแกไขช่ือตัว ช่ือสกุล หรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนบาน

หรือทะเบียนประวัติ ใหผูถือบัตรประจําตัวขอมีบัตรประจําตัวใหมภายใน    

60 วัน นับแตวันที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ

หรือนับแตมีการแกไขช่ือตัว ช่ือสกุล หรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนบานหรือ

ทะเบียนประวัติ แลวแตกรณี 

       วรรค 3 การขอมีบัตรประจําตัวของเด็กท่ีมีอายุไมถึง 15 ป ใหเปนหนาท่ีของ

บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลท่ีรับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเปนผูยื่นคําขอมีบัตร 

       วรรค 4 หลักเกณฑและวิธีการในการขอมีบัตรประจําตัว แบบและลักษณะของ

บัตรประจําตัวและรายการในบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการ

ทะเบียนกลางกําหนด” 

เพิ่มเติมมาตรา 38/3 (วรรค 2 - 4) 



1. กําหนดอายุการใชบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย  

2.ระยะเวลาในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม ขอเปลี่ยนบัตร

ภายใน 60 วัน  

3.และผูทําหนาท่ียื่นคําขอมีบัตรแทนเด็กท่ีมีอายุไมถึง 15 ป 

 

สาระสําคัญมาตรา 38/3 



เพิ่มเติมระยะเวลาการบันทึก 

เปลี่ยนแปลงในทะเบียนบาน 

 
(มาตรา 39 วรรค 1) 



      ใหนายทะเบียนอําเภอ และนายทะเบียนทองถิ่น

มอบสําเนาทะเบียนบานใหเจาบานเก็บรักษา เมื่อมีการ

เพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือจําหนายรายการในทะเบียนบาน

ใหเจาบานนําสําเนาทะเบียนบานไปใหนายทะเบียน

บันทึกรายการใหถูกตองตรงกับตนฉบับ  ทุกคร้ังภายใน 

15 วัน* นับแตวันที่มีการเพ่ิม เปลี่ยนแปลง หรือ

จําหนายรายการ แลวแตกรณี 

แกไขมาตรา 39 วรรค 1 



สาระสําคัญมาตรา 39 วรรค 1 

      ใหเจาบานตองนําสําเนาทะเบียนบานฉบับ

เจาบาน ไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการให

ถูกตองทุกครั้งภายใน 15 วัน  นับแตเมื่อมีการ
เพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือจําหนายรายการ 



แกไขเรื่องการมอบหมายใหแจงแทน 

 
(มาตรา 46) 



      ผู ใ ด มี ห น า ท่ี ต อ ง แ จ ง ห รื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม

พระราชบัญญัตินี้  ถาผูน้ันไดมอบหมายใหบุคคล

อื่นไปแจงหรือปฏิบัติแทน  และผูไดรับมอบหมายได

แจงหรือปฏิบัติ ตามที่ไดรับมอบหมายแลว ใหถือวา  

ผูมีหนาที่นั้นไดแจงหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

แลว” 

แกไขมาตรา 46 



สาระสําคัญมาตรา 46 

      แกไขหลักเกณฑการมอบหมายการแจง   

และการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหบุคคล
อื่นแจงหรือปฏิบัติแทน 



เปลี่ยนโทษปรับอาญา 

เปนโทษปรับทางปกครอง 

 
(มาตรา 47) 



รัฐธรรมนูญ 2560  

  มาตรา 77 วรรค 3 รัฐพึงใชระบบอนุญาตและ

ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน 

พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของ

รัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ        

ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษ

อาญาเฉพาะความผิดรายแรง 



มาตรา ๔๗ ผูใด 

(๑) ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมช้ีแจงขอเท็จจริง หรือแสดงหลักฐาน

หรือไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปสอบถามในบาน ตามมาตรา ๑๐ 

(๒) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๒๓ 

(๓) ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบาน เพ่ือสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร  

ไมยอมช้ีแจง หรือตอบคําถาม หรือไมยอมลงลายมือช่ือ ตามมาตรา ๔๔ 

        ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น  มีอํานาจปรับทาง

ปกครองไมเกิน 1,000 บาท โดยใหคํานึงถึงความรายแรงของพฤติการณ    

แหงการกระทําความผิดดวย 

        คาปรับทางปกครองที่นายทะเบียนทองถิ่นสั่งปรับตามวรรค 2 ใหตกเปน

รายไดของทองถิ่น ที่นายทะเบียนทองถิ่นน้ันสังกัดอยู 

แกไขมาตรา 47 



สาระสําคัญมาตรา 47 

1.เปลี่ยนโทษอาญาปรับสถานเดียว เปนโทษปรับทางปกครอง ใน

ความผิดที่ไมรายแรง   

2. ไดแก ในความผิดฐาน 

   2.1 ไมมาตามท่ีนายทะเบียนเรียก ไมยอมชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงหลักฐาน  

   2.2 ไมนําเด็กถูกทอดท้ิงท่ีพบไปสงเจาหนาท่ี, ไมแจงการเกิดใหเด็กถูกทอดท้ิง   

เด็กเรรอน เด็กไมปรากฏบุพการีในสถานสงเคราะห, ไมออกหนังสือรับรองการเกิด

หรือการตาย  

    2.3 ไมยอมใหเขาในบานเพ่ือสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรในบาน ไมชี้แจง ไม

ตอบคําถาม ไมลงลายมือชื่อตามมาตรา 44  

3. โดยใหนายทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ิน มีอํานาจปรับทางปกครอง ไมเกิน 
1,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายเดิม 



คาธรรมเนียม 

การแจง หรือขอเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 

 
(มาตรา 51) 



         การแจงหรือขอเม่ือพนกําหนดเวลา ตามที่ บัญญัติไวใน    

มาตรา ๑๘ วรรค 1 มาตรา ๒๑ วรรค 1 มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓ วรรค 1 มาตรา ๓๔ วรรค 1 หรือวรรค 5 

มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ วรรค 1 หรือวรรค 2 

มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ใหกระทําไดเม่ือ     

ผูแจงไดเสียคาธรรมเนียมการแจงหรือขอเมื่อพนกําหนดเวลา ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวงแลว กฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมที่ แตกตางกันในแตละกรณีและตามระยะเวลาที่ลวงเลย

ไปก็ได แตทั้งนี้ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ 

แกไขมาตรา 51 



สาระสําคัญมาตรา 51 

   กําหนดคาธรรมเนียมการแจงหรือขอ เมื่อพนกําหนด

ระยะเวลาตามกฎหมาย 

   - การแจงเกิด  - การแจงตาย - การแจงจัดการศพ - การ

แจงยายท่ีอยู - การขอเลขประจําบาน/อาคาร - การแจงให

เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน/ทะเบียนประวัติตามกฎกระทรวง - 

การยื่นคําขอมีบัตรของคนไมมีสัญชาติไทย  - การบันทึก

เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบาน - การแจงร้ือบาน - 

การแจงยายบานท่ีเคลื่อนยายได 



เพิ่มขอ ๖. คาธรรมเนียมการแจงหรือขอเมื่อพนกําหนดเวลา       

ตามมาตรา ๑๙/๓ และมาตรา ๕๑    ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

แกไขเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ 

แกไขขอ ๔. การแจงการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรค 3 

                 การแจงการตายตามมาตรา ๒๑ วรรค 4 

                 หรือการแจงการยายที่อยูตามมาตรา ๓๐/๒   

                 ฉบับละ ๑๐๐ บาท 



บทเฉพาะการ 

มาตรา ๒๔ วรรค 1  

      บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  ที่ใชอยูในวัน

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไม

ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



บทเฉพาะการ (2) 

มาตรา ๒๔ วรรค 2 

      การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 

หรือคําสั่งตามวรรค 1 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

180 วัน นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากไม

สามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบรายงานเหตุผล

ท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรี 



การรักษาการตามกฎหมาย 

     มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจ

ของตน 



จบการนําเสนอ 
 

สํานักบริหารการทะเบียน   

โทร ๐๒ ๗๙๑ ๗๓๑2 - 16 
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