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พระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบนั 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๓๔ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“การทะเบียนราษฎร” หมายความวา งานทะเบียนตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้รวมท้ัง

การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
“ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความวา ขอมูลตัวบคุคลเก่ียวกับ ชื่อ ช่ือสกุล เพศ 

วันเดือนปเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผูรับ
บุตรบุญธรรม ช่ือคูสมรส และชื่อบุตร และขอมูลอื่นที่จําเปนเพื่อการดําเนินงานทะเบยีนตางๆ ใน
พระราชบัญญัตินี ้

                                                           
๑ รก.๒๕๓๔/๒๐๓/๙๗พ/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
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“เลขประจําตัว” หมายความวา เลขประจําตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกใหแกบุคคลแต
ละคน 

“บาน” หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีเจาบาน
ครอบครองและใหหมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่อยูประจํา หรือสถานที ่
หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยประจําไดดวย 

“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนประจําบานแตละบานซึ่งแสดงเลขประจําบาน 
และรายการของคนทั้งหมดผูอยูในบาน 

“ทะเบียนคนเกิด” หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด 
“ทะเบียนคนตาย” หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย 
“ทะเบียนบานกลาง” หมายความวา ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให

จัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน 
“เจาบาน” หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะเปนเจาของผูเชาหรือ

ในฐานะอื่นใดก็ตาม 
ในกรณีที่ไมปรากฏเจาบาน หรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย สาบสูญหรือไมสามารถ

ปฏิบัติกิจการไดใหถือวาผูมีหนาที่ดูแลบานในขณะนั้นเปนเจาบาน 
“ผูอยูในบาน” หมายความวา ผูซึ่งมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 
“อําเภอ” ใหหมายความรวมถึงก่ิงอําเภอ 
“ทองถ่ิน” หมายความวา กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยาและหนวยการปกครอง

ทองถิ่นอื่นที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกําหนดใหเปนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นายทะเบียน

ประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถิ่น นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนสาขา นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผูรับแจง และใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับ
มอบอํานาจจากนายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียน 

“นายทะเบียนผูรับแจง” หมายความวา นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถ่ิน และผู
ซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางไดกําหนดใหมีหนาที่เกี่ยวกับการแจงการเกิด การตาย การยายท่ีอยู การสราง
บานใหม การรื้อบาน และการกําหนดเลขประจําบาน โดยไดกําหนดขอบเขตหนาที่ดังกลาวไว 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเวนการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การแจงการเกิด การแจงการตาย การแจงการยายท่ีอยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียน
ราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัตรประจําตวัหรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวดวยสัญชาติได 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจ หรือคัดสําเนารายการ หรือใหนายทะเบียนคัดและ
รับรองซึ่งสําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย ไดท่ีสํานักทะเบียนในวันเวลาราชการ 

เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนดําเนินการโดยเร็ว 
 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ท้ังนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 

------------- 
 
มาตรา ๘  ใหมีสํานักทะเบียนและนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้

ดังน้ี 
(๑) สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง รองผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

และผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 

ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีอํานาจออกระเบียบหลักเกณฑ
วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดแบบพิมพเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้และแตงตั้งรองผูอํานวยการทะเบียน
กลาง และผูชวยผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

(๒) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานครและผูชวยนาย
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และอาจมอบอํานาจให
หัวหนาสวนราชการซึ่งไมต่ํากวาระดับกองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียน
กรุงเทพมหานครได และใหมีอํานาจแตงต้ังผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

(๓) สํานักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดและผูชวยนายทะเบียนจังหวัด เปนนาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรใน
เขตจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด และอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการ
จังหวัดหรือปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดได และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนาย
ทะเบียนจังหวัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอและผูชวยนายทะเบียนอําเภอ เปนนาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรใน
เขตอําเภอยกเวนในเขตทองถิ่นตาม (๕) 

ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนนายทะเบียนอําเภอ และ
อาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอําเภอได และใหมีอํานาจ
แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนอําเภอ 

(๕) สํานักทะเบียนทองถิ่น มีนายทะเบียนทองถ่ินและผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน เปนนาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรใน
เขตปกครองทองถิ่นนั้น ๆ 

ใหปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบริหารของหนวยการ
ปกครองทองถิ่น เปนนายทะเบียนทองถิ่น และอาจมอบอํานาจใหรองปลัดเทศบาล ผูชวยผูอํานวยการเขต 
รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผูชวยหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้นปฏิบัติราชการ
แทนนายทะเบียนทองถิ่นได และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น 

ใหนําความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙  ในกรณีจําเปนตองมีสํานักทะเบียนสาขา หรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจในเขต

ทองที่สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่น แลวแตกรณี ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดตั้ง
และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การทะเบียนราษฎรสําหรับสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานัก
ทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทองท่ีของสํานักทะเบียนดังกลาวและใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา หรอืหัวหนาผูบริหารของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นนั้น แลวแตกรณ ีแตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนดังกลาว
ในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
มาตรา ๑๐  เพื่อความถูกตองของการทะเบียนราษฎร ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเจา

บาน หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหแสดงหลักฐานตางๆ ไดตามความจําเปน และเม่ือมีเหตุ
อันควรสงสัยใหมีอํานาจเขาไปสอบถามผูอยูในบานใดๆ ได ตามอํานาจหนาท่ี แตตองแจงใหเจาบานทราบ
กอน  ทั้งนี้ใหกระทําไดในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

ในการเขาไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลง
รายการเพื่อดําเนินการจัดทําหลักฐานทะเบียนตางๆตามพระราชบัญญัตินี ้ไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวย
กฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนมี
อํานาจส่ังไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดําเนินการแกไขขอความ
รายการทะเบียนใหถูกตองแลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนายทะเบียนเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
--------------- 

 
มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การ

ตรวจสอบพิสูจนตัวบุคคลและประมวลผลขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ใหสํานักทะเบียนกลางดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และปรับปรุงขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรใหตรงตอความเปนจริงอยูเสมอ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ ไมรวมถึงการ

จัดเก็บขอมูลของบุคคลดังตอไปนี ้
(๑) รายได 
(๒) ประวัติอาชญากรรม 
(๓) การชําระหรือไมชําระภาษีอากร 
(๔) ขอมูลท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรอื 
(๕) ขอมูลท่ีกฎหมายไมไดกําหนดใหตองแจง 
 
มาตรา ๑๔  บุคคลผูมีหนาท่ีแจงการตางๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้เจาของ

ประวัติซึ่งปรากฏในขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ หรือผูแทนโดยชอบธรรม ในกรณีเจาของ
ประวัติเปนผูเยาว ผูอนุบาลในกรณีเจาของประวัติเปนคนไรความสามารถหรือทายาทเจาของประวัต ิหรอื
ผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวขางตน อาจขอใหนายทะเบียนดําเนินการไดที่สํานักทะเบียนในวันเวลา
ราชการ ดังน้ี 

(๑) คัดและรับรองเอกสารขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา ๑๒ และเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) แกไขเพ่ิมเติม ลบ หรอืทําใหทันสมัยซ่ึงขอมูลใด ๆ ในขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
เพื่อใหเกิดความถูกตองตามความเปนจริง 

เมื่อไดรับคําขอตาม (๒) ใหนายทะเบียนมีคําส่ังโดยเร็ว คําส่ังของนายทะเบียนท่ีไมรับคํา
ขอ หรือไมดําเนินการตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวนใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรับทราบคําส่ังจากนายทะเบียนกลาง 

เง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีการแกไขเพิ่มเติม ลบ หรอืทําใหทันสมัยซ่ึงขอมูลใดๆ ใน
ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณใหกําหนดในกฎกระทรวง 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๕  สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอาจขอใหนายทะเบียนจัดสงสําเนาเอกสาร
ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรได  ทั้งนี้เฉพาะเพื่อการอันจาํเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ หรอื
หนวยงานของรัฐนั้น 

หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเพื่อใช
ประโยชนจากขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร นายทะเบียนอาจอนุญาตใหเชื่อมโยงไดเฉพาะขอมูลที่ปรากฏ
ภายในทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตายเทานั้น 

 
มาตรา ๑๖  ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหผูอํานวยการ

ทะเบียนกลางกําหนดเลขประจําตัวแกบุคคลที่อยูในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไมซ้ํากัน 
การยกเวนการใหเลขประจําตัวแกบุคคล ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตองถือเปนความลับ และใหนายทะเบียนเปนผู

เก็บรักษาและใชเพื่อการปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เทานั้น หามมิใหผูใดเปดเผย
ขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลใดๆ ซึ่งไมมีหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้หรือแกสาธารณชน 
เวนแตผูมีสวนไดเสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผูที่ตนจะมีนิติสัมพันธดวย หรือเม่ือมี
ความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสถิต ิหรือเพื่อประโยชนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการ
ดําเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายและไมวาในกรณีใดจะนําขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรไปใชเปนหลักฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลมิได 

 
หมวด ๓ 

คนเกิด คนตาย 
-------------- 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีคนเกิดใหแจงการเกิดดังตอไปนี้ 
(๑) คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง

ทองที่ที่คนเกิดในบานภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด 
(๒) คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ท่ีมีคน

เกิดนอกบานหรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด ในกรณีจําเปนไมอาจแจงไดตาม
กําหนด ใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเกิด 

การแจงตาม (๑) และ (๒) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
พรอมทั้งแจงชื่อคนเกิดดวย 

 
มาตรา ๑๙  ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซึ่งถูกทอดทิ้งใหนําเด็กนั้นไปสง

และแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองที่ที่ตนพบเด็กนั้น
โดยเร็ว ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรับเด็กไว ใหบันทึกการรับตัวเด็กตามแบบพิมพที่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดแลวนําเด็กสงเจาหนาท่ีประชาสงเคราะห เมื่อเจาหนาที่ประชาสงเคราะห
ไดรับตัวเด็กไวแลวใหแจงการมีคนเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจง 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงไดรับแจงการมีคนเกิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา 

๑๙ แลว ใหออกสูติบัตรเปนหลักฐานแกผูแจง 
สําหรับการแจงการเกิดของเด็กตามมาตรา ๑๙ ใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงตามแบบ

พิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด โดยมีขอเท็จจริงเทาที่สามารถจะทราบได 
 
มาตรา ๒๑  เม่ือมีคนตายใหแจงการตายดังตอไปน้ี 
(๑) คนตายในบาน  ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตายภายใน

ย่ีสิบส่ีช่ัวโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาพบศพ 
(๒) คนตายนอกบาน  ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง

แหงทองที่ที่มีการตายหรือพบศพ แลวแตกรณี หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต
เวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเชนนี้จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได 

กําหนดเวลาใหแจงตาม (๑) และ (๒) ถาในทองท่ีใดการคมนาคมไมสะดวก 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควร แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตเวลาตาย
หรือเวลาพบศพ 

การแจงตาม (๑) และ (๒) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
พรอมทั้งแจงชื่อผูแจงดวย 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อมีการแจงตามมาตรา ๒๑ ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณบัตรเปน

หลักฐานใหแกผูแจง เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๒๕ 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อมีคนเกิดหรือคนตาย ผูทําคลอดหรือผูรักษาพยาบาลตองออกหนังสือ

รับรองการเกิดหรือการตายตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหแกผูมีหนาที่ตองแจงตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑ 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใดเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานท่ีหรือบานท่ีมีการ

ตาย เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง 
เมื่อไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเก็บ ฝง เผา ทําลายหรือยายศพผิดไปจาก

สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองยายศพ เพื่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ให

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจกระทําได 
 
มาตรา ๒๕  ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิด

ธรรมชาต ิใหนายทะเบียนผูรับแจงรีบแจงตอเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตราย



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ และใหรอการออกมรณบัตรไวกอนจนกวาจะไดรับความเห็นชอบ
จากเจาพนักงานดังกลาว 

 
มาตรา ๒๖  ใหนายทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียนทองถ่ิน แลวแตกรณีจัดทําทะเบียนคน

เกิดทะเบียนคนตาย จากสูติบัตรและมรณบัตรตามแบบพิมพและวิธีการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด 

 
มาตรา ๒๗  การแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตายหรือสูติบัตรและ

มรณบัตรใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน มีหนาที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร
สําหรับคนสัญชาติไทยและคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง หลักฐานการจดทะเบียนดังกลาวใหใชเปนสูติบัตรและมรณบัตรได 

ถาในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไมมีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจําอยู 
ใหใชหลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดแปล
และรับรองวาถูกตองเปนหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได 

การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 
การยายท่ีอยู 

------------ 
 
มาตรา ๒๙  ผูใดมีชื่ออยูในทะเบียนบานใด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นอยูและมี

ภูมิลําเนาอยู ณ ที่นั้น 
 
มาตรา ๓๐  ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจงดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ใหแจงการยายออกภายในสิบหาวันนับแต

วันที่ผูอยูในบานยายออก 
(๒) เม่ือมีผูยายท่ีอยูเขาอยูในบาน ใหแจงการยายเขาภายในสิบหาวันนับแตวันท่ียายเขา

อยูในบาน 
นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูยายท่ีอยูจะเปนผูแจงการยายออกและยายเขา โดยไป

แจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูใหมภายในสิบหาวันนับแตวันยายออกก็ได โดยใหนําสําเนา
ทะเบียนบานพรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานที่เขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจง
และเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การแจงยายตามมาตรานี้ ใหแจงตามแบบพิมพใบแจงยายที่อยูที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ในการแจงการยายที่อยูเขาในบานใด ถานายทะเบียนผูรับแจงเห็นวามีผูยาย

เขาอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนคราวเดียวหรือหลายคราว และเมื่อไดตรวจสภาพบานแลวเห็นวา การ
ยายเขาอยูในบานจะเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยสาธารณสุข นายทะเบียนผูรับแจงมีอํานาจไมรับแจงการ
ยายเขาอยูในบานได 

 
มาตรา ๓๒  การแจงยายผูใดเขาอยูในบานตามมาตรา ๓๐ (๒) เจาบานตองนําหลักฐาน

การยายออกของผูนั้นตามมาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงดวย  ทั้งนี ้มิใหนําความใน
มาตรานี้มาใชแกกรณีดําเนินการยายตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และกรณีผูยายเขามาจากตางประเทศโดยมี
หลักฐาน 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อผูอยูในบานใดออกจากบานที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานไปอยูท่ีอื่นเกิน

หนึ่งรอยแปดสิบวัน และเจาบานไมทราบวาผูนั้นไปอยูที่ใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบียน
ผูรับแจงภายในสามสิบวันนับแตวันครบหนึ่งรอยแปดสิบวันโดยระบุวาไมทราบที่อยู และใหนายทะเบียน
ผูรับแจงเพิ่มชื่อและรายการผูนั้นในทะเบียนบานกลาง 

 
หมวด ๕ 
ทะเบียนบาน 

------------ 
 
มาตรา ๓๔  ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบานใหเจาบานแจงตอ

นายทะเบียนผูรับแจงเพื่อขอเลขประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวันสรางบานเสร็จ 
ใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจงซึ่งมีบานอยูในเขตสํานัก

ทะเบียนทองถิ่นภายในเจ็ดวัน ถามีบานอยูนอกเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นใหกําหนดเลขประจําบานภายใน
สามสิบวัน 

ใหเจาบานติดเลขประจําบานไวในที่ซึ่งเห็นไดชัดแจง 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะกําหนดใหมีทะเบียนบานชั่วคราวตามระเบียบ เพื่อประโยชน

แกการตรวจสอบทางทะเบียนก็ได 
 
มาตรา ๓๕  ถามีบานอยูหลายหลังในบริเวณเดียวกัน ใหกําหนดเลขประจําบานเพียงเลข

เดียว แตถาเจาบานประสงคจะกําหนดเลขประจําบานเพิม่ขึ้นอีกใหยื่นขอตอนายทะเบียนผูรับแจง 
บานที่ปลูกเปนตึกแถว หองแถว หรืออาคารชุด ใหกําหนดเลขประจําบานทุกหองหรือทุก

หองชุด โดยถือวาหองหรือหองชุดหน่ึงๆ เปนบานหลังหนึ่ง 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๖  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบานไวทุกบาน 
การจัดทําทะเบียนบานใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
มาตรา ๓๗  การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง 

ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  ใหมีทะเบียนบานสําหรับบุคคลท่ีเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเขา

มาในราชอาณาจักรเปนการชัว่คราวตางหากจากทะเบียนบาน ตามมาตรา ๓๖ ใหผูอํานวยการทะเบียน
กลางมีอํานาจออกระเบียบกําหนดแบบพิมพทะเบียนบานสําหรับบุคคลดังกลาวและแบบพิมพอื่นๆ 

 
มาตรา ๓๙  ใหนายทะเบียนอาํเภอ และนายทะเบียนทองถิ่นมอบสําเนาทะเบียนบานให

เจาบานเก็บรักษา เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนายรายการในทะเบียนบานใหเจาบานนําสําเนา
ทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการใหถูกตองตรงกับตนฉบับทุกครั้ง 

ถาสําเนาทะเบียนบานชํารุดจนใชการไมไดหรือสูญหาย ใหเจาบานขอรับสําเนาทะเบียน
บานใหมได และเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผูอํานวยการทะเบียนกลางเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีสําเนาทะเบียนบานตอไปใน
เขตสํานักทะเบียนใด ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจยกเลิกการใชสําเนาทะเบียนบานในเขตสํานัก
ทะเบียนนั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๐  การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนบานหรือสําเนาทะเบียนบานให

เปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
มาตรา ๔๑  ผูใดรื้อบานซึ่งมีเลขประจําบานโดยผูนั้นไมประสงคจะปลูกบานในที่ดินนั้นอีก

ตอไป หรือรื้อเพื่อไปปลูกในที่อื่น ใหแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสิบหาวันนับแตวันรื้อเสร็จ 
 
มาตรา ๔๒  การยายบานซึ่งเคลื่อนยายได หรือการยายแพหรือเรือหรือยานพาหนะอื่นซึ่ง

ใชเปนที่อยูประจําไปอยูหรือจอด ณ ท่ีอ่ืน ถาอยูหรือจอดเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เจาบานตองแจงการยาย
ออกและยายเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ท่ีไปอยูหรือจอดใหมภายในสิบหาวันนับแตวันครบ
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

 
หมวด ๖ 

การสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
-------------- 

 
มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชนของการทะเบียนราษฎร ใหมีการสํารวจตรวจสอบทะเบียน

ราษฎรบางทองที่หรือทั่วราชอาณาจักรไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๔  เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๓ แลว ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่ง
นายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือมีอํานาจเขาไปในบานในเขตทองท่ีท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเพื่อ
สํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเทาที่จําเปนในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

ใหเจาบานชี้แจงตอบคําถามตามความจริงและใหลงลายมือชื่อในรายการสํารวจตรวจสอบ
เพื่อรับรองขอความในรายการที่สํารวจตรวจสอบนั้น 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวขาราชการหรือ
พนักงานของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน พรอมดวยหนังสือหลักฐานแหงการเปนพนักงานเจาหนาท่ี
แกเจาบานกอนเขาไปสํารวจตรวจสอบ 

 
มาตรา ๔๕  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจํานวนราษฎรท่ัว

ราชอาณาจักรที่มีอยูในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปท่ีลวงมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน
มีนาคมของทุกป 

การประกาศยอดจํานวนราษฎรตามความในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การมอบหมายใหแจงแทน 
------------- 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีการแจงตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา 

๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ถาผูมีหนาท่ีตองแจงไดมอบหมายใหผูใดไปแจงแทนและเม่ือ
ผูไดรับมอบหมายไดแจงตอผูมีหนาที่รับแจงตามมาตรานั้นๆ แลว ใหถือวาผูมีหนาที่นั้นไดแจงแลว 

การปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจาบานวาดวยเรื่องสําเนาทะเบียน
บาน ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
-------------- 

 
มาตรา ๔๗  ผูใด 
(๑) ไมมาตามท่ีนายทะเบียนเรียก ไมยอมชี้แจงขอเท็จจริง หรือแสดงหลักฐาน หรือไม

ยอมใหนายทะเบียนเขาไปสอบถามในบานตามมาตรา ๑๐ 
(๒) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ มาตรา 

๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
(๓) ฝาฝนมาตรา ๒๔ หรอื 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบานเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไมยอม
ชี้แจงหรือตอบคําถาม หรือไมยอมลงลายมือช่ือตามมาตรา ๔๔ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้เปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวน
แตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิให
เกิดความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๕๐  ผูใด ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ หรือกระทําการเพื่อใหตนเอง 

หรือผูอื่นมีชื่อหรือมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบยีนราษฎรอื่นโดยมิชอบ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๑  ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนายทะเบียน

อําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท ปนยารชุน 
        นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
 

๑. การขอคัดและรับรองสําเนารายการในทะเบียนบาน 
ตามมาตรา ๖   ฉบบัละ  ๑๐ บาท 
๒. การขอคัดและรับรองสําเนารายการขอมูลทะเบียน 
ประวัติ ตามมาตรา ๑๔ (๑)   ฉบบัละ  ๒๐ บาท 
๓. การแจงยายตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง          ฉบบัละ  ๑๐ บาท 
๔. การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ฉบบัละ  ๑๐ บาท 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎรที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลวไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 

๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
อรดา  เชาวนวโรดม 
สุนันทา  เอกไพศาลกุล 
จักรกฤษณ วัชรวรานนท 
จารุวรรณ นุชศร ี  จัดทํา 
๔ มี.ค. ๔๖ 
 
 


