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และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อใหสํานัก
ทะเบียนใชประกอบการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ครบถวนสมบูรณตามกฎหมาย ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ
ไดรับ     การบริการจากรัฐตามเจตนารมณของกฎหมายอยางถูกตอง สมกับความมุง
หมายของกระทรวงมหาดไทยในการ “บําบัดทุกข บาํรุงสุข”  
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 “...การที่อยูกับกฎหมายและใชกฎหมายมากๆ นั้น อาจทําใหติดในตัวบท 
กฎหมายมากไป และทําใหเห็นวาลําพังตัวบทกฎหมายจะใหความยุติธรรมไดโดยสมบูรณ 
ความจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับกําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเปนหลักวินิจฉัยใน
การอํานวยความยุติธรรม หาใชปจจัยสําคัญสิ่งเดียวในการใหความยุติธรรมไม...     การอํานวย
ความยุติธรรมจึงตองอาศัยตัวผูใชกฎหมายเปนปจจัยสําคัญดวยเทา ๆ กันกับตัวบทกฎหมาย...” 
 
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักงาน
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  ณ อาคารใหมสวนอัมพร วนัที่ 16 ต.ค.2521  
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ลักษณะ  1     การสมรส     หมวด  1     การหมั้น 
 มาตรา 1435 การหมั้นจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายสิุบเจ็ดปบริบูรณแลว การหมั้นที่ฝาฝนบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งเปนโมฆะ 
 มาตรา 1436 [1] ผูเยาวจะทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบคุคลดังตอไปนี้ 
 (1) บิดาและมารดา ในกรณทีี่มีทั้งบิดามารดา 
 (2) บิดาหรือมารดา ในกรณทีี่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือไมอยูในสภาพหรือฐานะที่
อาจใหความยนิยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมจากมารดาหรอืบิดาได 
 (3) ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 
 (4) ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแตบุคคลดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง 
 การหมั้นที่ผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
 มาตรา 1437 [2] การหมั้นจะสมบูรณเมื่อฝายชายไดสงมอบหรือโอนทรัพยสินอันเปนของหมั้นใหแกหญิงเพื่อ
เปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้น 
 เมื่อหมั้นแลวใหของหมั้นตกเปนสิทธิแกหญิง 
 สินสอด เปนทรัพยสินซึ่งฝายชายใหแกบดิามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครองฝายหญิง แลวแตกรณี 
เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอนัเกิดแกหญิงหรือโดยมีพฤติการณซ่ึงฝายหญิง
ตองรับผิดชอบ ทําใหชายไมสมควรหรือไมอาจสมรสกับหญิงนั้น ฝายชายเรยีกสินสอดคืนได 
 ถาจะตองคืนของหมั้นหรือสินสอดตามหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 412  ถึงมาตรา 418 แหงประมวล
กฎหมายนี้วาดวยลาภมิควรไดมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา 1438  การหมั้นไมเปนเหตุที่จะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได ถาไดมีขอตกลงกันไววาจะใหเบี้ยปรับ
ในเมื่อผิดสัญญาหมั้น ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ 
 มาตรา 1439 [3] เมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ใน
กรณีที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสญัญาหมั้นใหคืนของหมั้นแกฝายชายดวย 
 มาตรา 1440  คาทดแทนนัน้อาจเรียกได ดงัตอไปนี ้
 (1) ทดแทนความเสียหายตอกายหรือช่ือเสยีงแหงชายหรือหญิงนั้น 
 (2) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คูหมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผูกระทําการในฐานะ เชน  บิดามารดา
ไดใชจายหรือตองตกเปนลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 
 (3) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คูหมั้นไดจดัการทรัพยสินหรือการอื่นอันเกีย่วแกอาชพีหรือทางทํามา
หาไดของตนไปโดยสมควรดวยการคาดหมายวาจะไดมกีารสมรส 
 ในกรณีที่หญิงเปนผูมีสิทธิไดคาทดแทน ศาลอาจชี้ขาดวา ของหมั้นที่ตกเปนสิทธิแกหญิงนั้น เปนคาทดแทน
ทั้งหมดหรือเปนสวนหนึ่งของคาทดแทนที่หญิงพึงไดรับ หรือศาลอาจใหคาทดแทนโดยไมคํานึงถึงของหมั้นที่ตกเปน
สิทธิแกหญิงนัน้ก็ได 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     บรรพ 5     ครอบครัว 
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 มาตรา 1441 [4] ถาคูหมั้นฝายหนึ่งตายกอนสมรส อีกฝายหนึ่งจะเรยีกรองคาทดแทนมิได สวนของหมั้นหรือ
สินสอดนั้นไมวาชายหรือหญิงตาย หญิงหรือฝายหญิงไมตองคืนใหแกฝายชาย 
 มาตรา 1442 ในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิงคูหมั้นทําใหชายไมสมควรสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาหมั้นไดและใหหญิงคืนของหมั้นแกชาย 
 มาตรา 1443 ในกรณีมีเหตุสําคญัอันเกิดแกชายคูหมั้นทําใหหญิงไมสมควรสมรสกับชายนั้น หญิงมสิีทธิบอก
เลิกสัญญาหมั้นไดโดยมิตองคืนของหมั้นแกชาย 
 มาตรา 1444 ถาเหตุอันทําใหคูหมั้นบอกเลกิสัญญาหมั้นเปนเพราะการกระทําชั่วอยางรายแรงของคูหมั้นอีก
ฝายหนึ่งซึ่งไดกระทําภายหลังการหมั้น คูหมั้นผูกระทําชัว่อยางรายแรงนั้นตองรับผิดใชคาทดแทนแกคูหมัน้ผูใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญาหมั้นเสมือนเปนผูผิดสัญญาหมั้น 
 มาตรา 1445 [5] ชายหรือหญิงคูหมั้นอาจเรียกคาทดแทนจากผูซ่ึงไดรวมประเวณกีับคูหมั้นของตนโดยรูหรือ
ควรจะรูถึงการหมั้นนั้น เมื่อไดบอกเลิกสญัญาหมั้นแลวตามมาตรา 1442 หรือมาตรา 1443 แลวแตกรณ ี
 มาตรา 1446 [6] ชายหรือหญิงคูหมั้นอาจเรียกคาทดแทนจากผูซ่ึงไดขมขืนกระทําชําเราหรือพยายามขมขืน
กระทําชําเราคูหมั้นของตน โดยรูหรือควรจะรูถึงการหมั้นนั้นไดโดยไมจําตองบอกเลกิสัญญาหมั้น 
 มาตรา 1447 [7] คาทดแทนอันจะพึงชดใชแกกนัตามหมวดนีใ้หศาลวนิิจฉัยตามควรแกพฤติการณ สิทธิ
เรียกรองคาทดแทนตามหมวดนี้ นอกจากคาทดแทนตามมาตรา 1440 (2) ไมอาจโอนกันไดและไมตกทอดไปถึงทายาท 
เวนแตสิทธินัน้จะไดรับสภาพกันไวเปนหนังสือหรือผูเสียหายไดเร่ิมฟองคดีตามสิทธินั้นแลว 
 มาตรา 1447/1 [8] สิทธิเรียกรองคาทดแทนตามมาตรา 1439 ใหมีอายุความหกเดือนนบัแตวนัที่ผิดสัญญาหมั้น 
 สิทธิเรียกรองคาทดแทนตามมาตรา 1444  ใหมีอายุความหกเดือนนับแตวันรูหรือควรรูถึงการกระทําชั่วอยาง
รายแรงอันเปนเหตใุหบอกเลิกสัญญาหมั้น แตตองไมเกินหาปนับแตวันกระทําการดังกลาว 
  สิทธิเรียกรองคาทดแทนตามมาตรา 1445  และมาตรา 1446  ใหมีอายคุวามหกเดือน นับแตวันที่ชายหรือหญิง
คูหมั้นรูหรือควรรูถึงการกระทําของผูอ่ืนอันจะเปนเหตใุหเรียกคาทดแทน และรูตัวผูจะพึงใชคาทดแทนนั้น  แตตองไม
เกินหาปนับแตวันที่ผูอ่ืนนัน้ไดกระทําการดังกลาว [9] 
 มาตรา 1447/2 [10] สิทธิเรียกคืนของหมั้นตามมาตรา 1439 ใหมีอายุความหกเดือนนบัแตวนัที่ผิดสัญญาหมั้น 
 สิทธิเรียกคืนของหมั้นตามมาตรา 1442  ใหมีอายุความหกเดือนนับแตวันที่ไดบอกเลกิสัญญาหมั้น 

หมวด  2 เงื่อนไขแหงการสมรส 
 มาตรา 1448 การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว  แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 
ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได 
 มาตรา  1449  การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบคุคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคน
ไรความสามารถ 
 มาตรา 1450 ชายหญิงซึ่งเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึน้ไปหรือลงมาก็ดี เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไมได ความเปนญาตดิังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะ
เปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
 มาตรา 1451 ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 
 มาตรา 1452 ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมคีูสมรสอยูไมได 
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 มาตรา 1453 หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอืน่จะทําการสมรสใหมไดตอเมื่อการ
ส้ินสุดแหงการสมรสไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน เวนแต 
 (1) คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น 
 (2) สมรสกับคูสมรสเดิม 
 (3) มีใบรับรองแพทยประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปนผูประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมไดตาม
กฎหมายวามิไดมีครรภ หรือ 
 (4) มีคําสั่งของศาลใหสมรสได 
 มาตรา 1454  ผูเยาวจะทําการสมรสใหนําความในมาตรา 1436  มาใชบังคับโดยอนโุลม 

มาตรา 1455  การใหความยนิยอมใหทําการสมรสจะกระทําไดแตโดย 
 (1) ลงลายมือช่ือในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 
 (2) ทําเปนหนงัสือแสดงความยินยอมโดยระบุช่ือผูจะสมรสทั้งสองฝายและลงลายมือช่ือของผูใหความยินยอม 
 (3) ถามีเหตจุําเปน จะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได  

ความยินยอมนั้น  เมื่อใหแลวถอนไมได 
 มาตรา 1456  ถาไมมีผูที่มีอํานาจใหความยนิยอมตามมาตรา 1454 หรือมีแตไมใหความยินยอมหรือไมอยูใน
สภาพที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมได ผูเยาวอาจรองขอตอศาลเพื่ออนุญาตใหทําการสมรส 
 มาตรา 1457  การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบยีนแลวเทานั้น 
 มาตรา 1458 การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากนัและตองแสดงการยินยอมนั้นให
ปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบยีนและใหนายทะเบยีนบันทกึความยินยอมนั้นไวดวย 
 มาตรา 1459 การสมรสในตางประเทศระหวางคนที่มีสัญชาติไทยดวยกนั หรือฝายใดฝายหนึ่งมีสัญชาติไทย 
จะทาํตามแบบที่กําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศนั้นก็ได 
 ในกรณีที่คูสมรสประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ใหพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปนผูรับจดทะเบยีน 
 มาตรา 1460 เมื่อมีพฤติการณพิเศษซึ่งไมอาจทําการจดทะเบียนสมรสตอนายทะเบยีนไดเพราะชายหรือหญิง
ฝายใดฝายหนึง่หรือทั้งสองฝายตกอยูในอนัตรายใกลความตาย หรืออยูในภาวการณรบหรือสงคราม  ถาชายและหญิง
นั้นไดแสดงเจตนาจะสมรสกันตอหนาบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู ณ ที่นั้น แลวใหบุคคลดังกลาวจดแจงการแสดง
เจตนาขอทําการสมรสของชายและหญิงนัน้ไวเปนหลักฐาน และตอมาชายหญิงไดจดทะเบยีนสมรสกันภายในเกาสิบ
วันนับแตวันทีอ่าจทําการจดทะเบียนตอนายทะเบยีนได โดยแสดงหลักฐานตอนายทะเบียนและใหนายทะเบยีนจดแจง
วัน เดือน ป สถานที่ที่แสดงเจตนาขอทําการสมรสและพฤติการณพิเศษนั้นไวในทะเบยีนสมรส ใหถือวาวนัแสดง
เจตนาขอทําการสมรสตอบุคคลดังกลาวเปนวันจดทะเบียนสมรสตอนายทะเบียนแลว 
 ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับถาหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทําการสมรส การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ 

หมวด  3 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา 
 มาตรา 1461 สามีภริยาตองอยูกินดวยกนัฉันสามีภริยา 
 สามีภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดกูันตามความสามารถและฐานะของตน 
 มาตรา 1462 [11] ในกรณีทีส่ามีภริยาไมสามารถที่จะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได หรือถาการอยู
รวมกันจะเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจหรอืทําลายความผาสุกอยางมาก สามีหรือภริยาฝายที่ไมสามารถที่จะอยูกนิ
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ดวยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขไดหรือฝายที่จะตองรับอันตรายหรือถูกทําลายความผาสุก อาจรองตอศาลเพื่อใหมี
คําสั่งอนุญาตใหตนอยูตางหากในระหวางทีเ่หตุนั้น ๆ ยังมอียูก็ได ในกรณีเชนนี้ศาลจะกําหนดจํานวนคาอุปการะเลี้ยง
ดูใหฝายหนึ่งจายใหแกอีกฝายหนึ่งตามควรแกพฤติการณก็ได 
 มาตรา 1463  ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ภริยา
หรือสามียอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แตเมื่อผูมีสวนไดเสียหรืออัยการรองขอ  และถามีเหตุสําคัญศาลจะตั้งผูอ่ืนเปน
ผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได 
 มาตรา 1464 [12] ในกรณีทีคู่สมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริต ไมวาศาลจะไดส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถหรือไม ถาคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูฝายทีว่กิลจริตตามมาตรา 1461 วรรคสอง หรือกระทาํ
การหรือไมกระทําการอยางใด อันเปนเหตใุหฝายทีว่ิกลจริตอยูในภาวะอันนาจะเกดิอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือตก
อยูในภาวะอันนาจะเกิดความเสียหายทางทรัพยสินถึงขนาด บุคคลตามที่ระบุไวใน มาตรา 28 หรือผูอนุบาลอาจฟอง 
คูสมรสอีกฝายหนึ่งเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกฝายที่วิกลจริต หรือขอใหศาลมีคําสั่งใด ๆ  เพื่อคุมครองฝายที่วิกลจริตนั้นได 
 ในกรณีฟองเรยีกคาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ถายังมไิดมีคําสั่งของศาลวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไร
ความสามารถก็ใหขอตอศาลในคดีเดียวกันใหศาลมีคําสั่งวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ โดยขอให
ตั้งตนเองหรือผูอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรเปนผูอนุบาล หรือถาไดมีคําสั่งของศาลแสดงวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไร
ความสามารถอยูแลว จะขอใหถอดถอนผูอนุบาลคนเดิม และแตงตั้งผูอนุบาลคนใหมก็ได 
 ในการขอใหศาลมีคําสั่งใด ๆ เพื่อคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริตโดยมไิดเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูดวยนั้น จะไม
ขอใหศาลมีคําสั่งใหคูสมรสฝายที่วิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ หรือจะไมขอเปลี่ยนผูอนุบาลก็ได  แตถาศาล
เห็นวาวิธีการคุมครองที่ขอนั้นจําตองมีผูอนุบาลหรือเปลี่ยนผูอนุบาล ใหศาลมีคําสั่งใหจดัการทํานองเดียวกับที่บญัญัติ
ไวในวรรคสองแลวจึงมีคําสัง่คุมครองตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา 1464/1 [13] ในระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา 1464 ถามีคําขอศาลอาจกําหนดวิธีการชัว่คราว
เกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดหูรือการคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริตไดตามที่เห็นสมควร และหากเปนกรณีฉุกเฉินใหนํา
บทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตฉุุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 

หมวด  4 ทรัพยสินระหวางสามีภรยิา 
 มาตรา 1465 ถาสามีภริยามิไดทําสัญญากันไวในเรื่องทรัพยสินเปนพิเศษกอนสมรส ความสัมพันธระหวาง
สามีภริยาในเรื่องทรัพยสินนัน้ ใหบังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี ้
 ถาขอความใดในสัญญากอนสมรสขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือระบุใหใช
กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพยสินนัน้ ขอความนั้น ๆ เปนโมฆะ 
 มาตรา 1466 สัญญากอนสมรสเปนโมฆะ ถามิไดจดแจงขอตกลงกันเปนสัญญากอนสมรสนั้นไว ในทะเบยีน
สมรสพรอมกับการจดทะเบยีนสมรส หรือมิไดทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือคูสมรสและพยานอยางนอยสองคนแนบไว
ทายทะเบยีนสมรสและไดจดไวในทะเบยีนสมรสพรอมกับการจดทะเบยีนสมรสวาไดมีสัญญานั้นแนบไว 
 มาตรา 1467 เมื่อสมรสแลวจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรสนั้นไมได   นอกจากจะไดรับอนุญาตจากศาล 
 เมื่อไดมีคําสั่งของศาลถึงที่สุดใหเปลีย่นแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรสแลว ใหศาลแจงไปยังนายทะเบียน
สมรสเพื่อจดแจงไวในทะเบยีนสมรส 
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 มาตรา 1468 ขอความในสัญญากอนสมรสไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดย
สุจริตไมวาจะไดเปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคําสั่งของศาลหรือไมก็ตาม 
 มาตรา 1469 สัญญาที่เกี่ยวกบัทรัพยสินใดที่สามีภริยาไดทําไวตอกนัในระหวางเปนสามีภริยากันนั้น ฝายใด
ฝายหนึ่งจะบอกลางเสียในเวลาใดที่เปนสามีภริยากนัอยูหรือภายในกําหนดหนึ่งปนบัแตวนัที่ขาดจากการเปนสามีภริยา
กันก็ได แตไมกระทบกระเทอืนถึงสทิธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต 
 มาตรา 1470 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา นอกจากที่ไดแยกไวเปนสินสวนตวัยอมเปนสินสมรส 
 มาตรา 1471 สินสวนตวัไดแกทรัพยสิน 
 (1) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 (2) ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือเครื่องมอืเครื่องใช
ที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง 
 (3) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหา 
 (4) ที่เปนของหมั้น 
 มาตรา 1472 สินสวนตวันั้น ถาไดแลกเปลีย่นเปนทรพัยสินอื่นก็ดี ซ้ือทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือขายไดเปนเงนิ
มาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตวั 
 สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่นหรือเงินมาทดแทน ทรัพยสินอื่นหรือ
เงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตวั 
 มาตรา 1473 สินสวนตวัของคูสมรสฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ 
 มาตรา 1474 สินสมรสไดแกทรัพยสิน 
 (1) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส 
 (2) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินยักรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือ
หนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส 
 (3) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว 
 ถากรณีเปนทีส่งสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนสนิสมรส 
 มาตรา 1475 ถาสินสมรสใดเปนจําพวกที่ระบุไวในมาตรา 456  แหงประมวลกฎหมายนี้ หรือที่มีเอกสารเปน
สําคัญ สามีหรือภริยาจะรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได 
 มาตรา  1476 [14]  สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกันหรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือ
สังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
 (2) กอตั้งหรือกระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งภาระจํายอมสิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดนิ สิทธิเก็บ
กิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย 
 (3) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกนิสามป     
 (4) ใหกูยืมเงิน 
 (5)  ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอควรแกฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล เพื่อการสังคมหรือตาม
หนาที่ธรรมจรรยา 
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 (6) ประนีประนอมยอมความ 
 (7) มอบขอพพิาทใหอนุญาโตตุลาการวินจิฉัย 
 (8) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล 
 การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญตัิไวในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการไดโดยมิตองไดรับความ
ยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง 
 มาตรา 1476/1 [15] สามีและภริยาจะจดัการสินสมรสใหแตกตางไปจากที่บัญญัติไวในมาตรา 1476   ทั้งหมด
หรือบางสวนไดก็ตอเมื่อไดทําสัญญากอนสมรสไวตามที่บัญญัติในมาตรา 1465  และมาตรา 1466 ในกรณีดังกลาวนี้ 
การจัดการสินสมรสใหเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอนสมรส 
 ในกรณีที่สัญญากอนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไวแตเพยีงบางสวนของมาตรา 1476 การจัดการสินสมรส
นอกจากที่ระบุไวในสัญญากอนสมรสใหเปนไปตามมาตรา 1476 
 มาตรา 1477 [16] สามีภริยาฝายใดฝายหนึง่มีสิทธิฟอง ตอสู หรือดําเนนิคดีเกีย่วกับการสงวนบํารุงรักษา
สินสมรส หรือเพื่อประโยชนแกสินสมรส หนี้อันเกิดแตการฟอง ตอสู หรือดําเนินคดดีังกลาว ใหถือวาเปนหนี้ทีส่ามี
ภริยาเปนลูกหนี้รวมกนั 
 มาตรา 1478 เมื่อฝายใดตองใหความยินยอมหรือลงชื่อกับอีกฝายหนึ่งในเรื่องจัดการทรัพยสิน แตไมใหความ
ยินยอมหรือไมยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือไมอยูในสภาพที่อาจใหความยนิยอมได อีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอ
ศาลใหส่ังอนญุาตแทนได 
 มาตรา 1479 การใดที่สามีหรือภริยากระทํา ซ่ึงตองรับความยินยอมรวมกันและถาการนั้น มีกฎหมายบัญญัติ
ใหทําเปนหนังสือหรือใหจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ความยินยอมนั้นตองทําเปนหนังสือ 
 มาตรา 1480 [17] การจัดการสินสมรสซึ่งตองจัดการรวมกันหรือตองไดรับความยินยอมจากอกีฝายหนึ่งตาม
มาตรา 1476 ถาคูสมรสฝายหนึ่งไดทํานิตกิรรมไปแตเพียงฝายเดียว หรือโดยปราศจากความยนิยอมของคูสมรสอีกฝาย
หนึ่ง คูสมรสอีกฝายหนึ่งอาจฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได เวนแตคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันแกนติิกรรม
นั้นแลว หรือในขณะที่ทํานิตกิรรมนั้นบุคคลภายนอกไดกระทําโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน 
 การฟองใหศาลเพิกถอนนิตกิรรมตามวรรคหนึ่งหามมใิหฟองเมื่อพนหนึ่งป นับแตวันที่ไดรูเหตุอันเปนมูลให
เพิกถอน หรือเมื่อพนสิบปนบัแตวนัที่ไดทาํนิติกรรมนั้น 
 มาตรา 1481 สามีหรือภริยาไมมีอํานาจทําพนิัยกรรมยกสนิสมรสที่เกินกวาสวนของตนใหแกบุคคลใดได 
 มาตรา 1482 [18] ในกรณีทีส่ามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแตฝายเดียว คูสมรสอีกฝายหนึ่งก็ยังมี
อํานาจจัดการบานเรือน และจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพได คาใชจายในการนี้ยอมผูกพัน
สินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย 
 ถาสามีหรือภริยาจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวเปนที่เสยีหายถึงขนาดอีกฝายหนึ่งอาจ
รองขอใหศาลสั่งหามหรือจํากัดอํานาจนี้เสยีได 
 มาตรา 1483 [19] ในกรณีทีส่ามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแตฝายเดียว ถาสามีหรือภริยาจะกระทํา 
หรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการจัดการสินสมรสอันพึงเหน็ไดวาจะเกิดความเสียหายถึงขนาดอีกฝายหนึ่ง
อาจรองขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนัน้ได 
 มาตรา 1484 [20] ถาสามีหรือภริยาฝายซึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรส 
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 (1) จัดการสินสมรสเปนที่เสียหายถึงขนาด 
 (2) ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง 
 (3) มีหนี้สินลนพนตวั หรือทําหนี้เกนิกึ่งหนึ่งของสินสมรส 
 (4) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 (5) มีพฤติการณปรากฏวาจะทําความหายนะใหแกสินสมรส 
  อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินสมรสแตผูเดียวหรือส่ังใหแยกสินสมรสได 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถามีคําขอ ศาลอาจกาํหนดวิธีคุมครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินสมรสไดตามที่เห็นสมควร 
และหากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 
 มาตรา 1484/1 [21] ในกรณทีี่ศาลไดมีคําสั่งหามหรือจํากดัอํานาจในการจัดการสินสมรสของสามีหรือภริยา
ตามมาตรา 1482 มาตรา 1483 หรือมาตรา 1484 ถาตอมาเหตุแหงการนัน้หรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป สามีหรือ
ภริยาอาจรองขอตอศาลใหยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงคําสั่งที่หามหรือจํากัดอํานาจจัดการสินสมรสนั้นได ในการนีศ้าลจะ
มีคําสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได 
 มาตรา 1485 สามีหรือภริยาอาจรองขอตอศาลใหตนเปนผูจัดการสินสมรสโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งหรือ
เขารวมจัดการในการนัน้ได ถาการที่จะทําเชนนั้นจะเปนประโยชนยิ่งกวา 
 มาตรา 1486 [22] เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดตามความในมาตรา 1482 วรรคสอง มาตรา 1483 
มาตรา 1484 มาตรา 1484/1 หรือมาตรา 1485 อันเปนคุณแกผูรองขอหรือตามมาตรา 1491 มาตรา 1492/1 หรือมาตรา 
1598/17 หรือเมื่อสามีหรือภริยาพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหศาลแจงไปยังนายทะเบียน เพื่อจดแจงไวในทะเบียนสมรส 
 มาตรา 1487 [23] ในระหวางที่เปนสามีภริยากัน ฝายใดจะยึดหรืออายัดทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งไมได เวนแต
เปนการยดึหรืออายัดทรัพยสินในคดีที่ฟองรองเพื่อการปฏิบัติหนาทีห่รือรักษาสิทธิระหวางสามภีริยาตามที่บญัญัติไว
โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายนี้หรือที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัตไิวโดยเฉพาะ ใหสามีภริยาฟองรองกันเองได หรือ
เปนการยดึ หรืออายัดทรัพยสินสําหรับคาอุปการะเลี้ยงดูและคาฤชาธรรมเนียมที่ยังมิไดชําระตามคําพิพากษาของศาล 
 มาตรา 1488 ถาสามีหรือภริยาตองรับผิดเปนสวนตวัเพื่อชําระหนี้ทีก่อไวกอนหรือระหวางสมรส ใหชําระหนี้
นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนัน้กอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวยสินสมรสที่เปนสวนของฝายนั้น 
 มาตรา 1489 ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกนั ใหชําระหนีน้ั้นจากสนิสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย 
 มาตรา 1490 หนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันนั้นใหรวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยากอใหเกิดขึ้นในระหวางสมรสดังตอไปนี้ 
 (1) [24] หนีเ้กีย่วแกการจัดการบานเรือนและจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู ตลอดถึง
การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอัตภาพ 
 (2) หนี้ที่เกีย่วของกับสินสมรส 
 (3) หนี้ที่เกดิขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกนั 
 (4) หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบนั 
 มาตรา 1491 ถาสามีหรือภริยาตองคําพิพากษาใหลมละลาย สินสมรสยอมแยกจากกันโดยอํานาจกฎหมายนับ
แตวนัที่ศาลพพิากษาใหลมละลายนั้น 
 มาตรา 1492 [25] เมื่อไดแยกสินสมรสตามมาตรา 1484 วรรคสอง มาตรา 1491 หรือมาตรา 1598/17 วรรคสอง
แลว ใหสวนทีแ่ยกออกตกเปนสินสวนตวัของสามีหรือภริยา และบรรดาทรัพยสินที่ฝายใดไดมาในภายหลังไมใหถือ
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เปนสินสมรส แตใหเปนสินสวนตัวของฝายนั้น และสินสมรสที่คูสมรสไดมาโดยพนิัยกรรมหรือโดยการใหเปน
หนังสือตามมาตรา 1474 (2) ในภายหลัง ใหตกเปนสินสวนตวัของสามีและภรยิาฝายละครึ่ง 
 ดอกผลของสินสวนตวัที่ไดมาหลังจากที่ไดแยกสินสมรสแลวใหเปนสินสวนตัว 
 มาตรา 1492/1 [26] ในกรณทีี่มีการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาล การยกเลิกการแยกสินสมรสใหกระทําไดเมื่อ
สามีหรือภริยารองขอตอศาล และศาลไดมคีําสั่งใหยกเลิก แตถาภริยาหรือสามีคัดคานศาลจะสั่งยกเลิกการแยก
สินสมรสไดตอเมื่อเหตุแหงการแยกสินสมรสไดส้ินสุดลงแลว 
  เมื่อมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลงเพราะสามีหรือภริยาพนจาก
การเปนบุคคลลมละลาย ใหทรัพยสินที่เปนสินสวนตวัอยูในวันที่ศาลมีคําสั่งหรือในวันที่พนจากการเปนบุคคล
ลมละลาย ยังคงเปนสินสวนตัวตอไปตามเดิม 
 มาตรา 1493  ในกรณีที่ไมมสิีนสมรสแลว สามีและภริยาตองชวยกันออกคาใชสอยสําหรับการบานเรือนตาม
สวนมากและนอยแหงสินสวนตวัของตน 

หมวด  5 ความเปนโมฆะของการสมรส 
 มาตรา 1494 การสมรสจะเปนโมฆะกแ็ตเฉพาะที่บัญญัติไวในหมวดนี ้
 มาตรา 1495 [27] การสมรสที่ฝาฝนมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และมาตรา 1458 เปนโมฆะ 
 มาตรา 1496 [28] คําพิพากษาของศาลเทานั้นที่จะแสดงวา การสมรสที่ฝาฝนมาตรา 1449 มาตรา 1450   
และมาตรา 1458  เปนโมฆะ 
 คูสมรส บิดามารดา หรือผูสืบสันดานของคูสมรสอาจรองขอใหศาลพพิากษาวาการสมรสเปนโมฆะได ถาไม
มีบุคคลดังกลาว ผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหอัยการเปนผูรองขอตอศาลก็ได 
 มาตรา 1497 [29] การสมรสที่เปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา 1452 บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่ง 
จะกลาวอางขึ้น หรือจะรองขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะก็ได 
 มาตรา 1497/1 [30] ในกรณทีี่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาการสมรสใดเปนโมฆะใหศาลแจงไปยังนายทะเบยีน
เพื่อบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนสมรส 
 มาตรา 1498 [31] การสมรสที่เปนโมฆะ ไมกอใหเกิดความสัมพันธทางทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
ในกรณีที่การสมรสเปนโมฆะ ทรัพยสินที่ฝายใดมหีรือไดมาไมวากอนหรือหลังการสมรสรวมทั้งดอกผลคงเปนของ
ฝายนั้น สวนบรรดาทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกนัใหแบงคนละครึ่ง เวนแตศาลจะเห็นสมควรสั่งเปนประการอืน่  
เมื่อไดพิเคราะหถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลี้ยงชีพ และฐานะของคูกรณีทั้งสองฝาย ตลอดจนพฤติการณอ่ืนทั้งปวงแลว 
 มาตรา 1499 [32] การสมรสที่เปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 ไมทําให 
ชายหรือหญิงผูสมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ไดมาเพราะการสมรสกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนโมฆะ 
 การสมรสที่เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา 1452 ไมทําใหชายหรือหญิงผูสมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ไดมา 
เพราะการสมรสกอนที่ชายหรือหญิงนั้นรูถึงเหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆะ แตการสมรสที่เปนโมฆะดังกลาว  
ไมทําใหคูสมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง 
 การสมรสที่เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา 1449  มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 หรือฝาฝนมาตรา 1452  
ถาคูสมรสฝายใดไดสมรสโดยสุจริตฝายนั้นมีสิทธิเรียกคาทดแทนได และถาการสมรสที่เปนโมฆะนัน้ทําใหฝายที่ได
สมรสโดยสุจริตตองยากจนลงเพราะไมมรีายไดพอจากทรัพยสิน หรือจากการงานที่เคยทําอยูกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
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หรือกอนที่จะไดรูวาการสมรสของตนเปนโมฆะแลวแตกรณี ฝายนัน้มสิีทธิเรียกคาเล้ียงชีพไดดวยสิทธิเรียกคาเลี้ยง
ชีพในกรณีนี้ ใหนํามาตรา 1526 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1528 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 สิทธิเรียกรองคาทดแทน หรือคาเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายคุวามสองปนบัแตวนัที่มีคําพิพากษาถึง
ที่สุด สําหรับกรณีการสมรสเปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา 1449  มาตรา 1450  หรือมาตรา 1458 หรือนับแตวนัที่รูถึง
เหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆะ สําหรับกรณีการสมรสเปนโมฆะเพราะ ฝาฝนมาตรา 1452 
 มาตรา 1499/1 [33] ในกรณทีี่การสมรสเปนโมฆะ ขอตกลงระหวางคูสมรสวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจ
ปกครองบุตรคนใดหรือฝายใดหรือทั้งสองฝายจะเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเทาใด ใหทําเปน
หนังสือ หากตกลงกันไมไดใหศาลเปนผูช้ีขาด ในการพิจารณาชี้ขาดถาศาลเห็นวามเีหตุที่ถอนอํานาจปกครองของ 
คูสมรสนั้นไดตามมาตรา 1582 ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูสมรสและสั่งใหบคุคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได 
ทั้งนี้ ใหศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคัญ และใหนําความในมาตรา 1521 มาใชบังคับ โดยอนุโลม 
 มาตรา 1500 [34] การสมรสที่เปนโมฆะไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตซึ่งไดมา
กอนมีการบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนสมรสตามมาตรา 1497/1 

หมวด  6 การสิ้นสุดแหงการสมรส 
 มาตรา 1501 การสมรสยอมสิ้นสุดลงดวยความตาย การหยา หรือศาลพิพากษาใหเพกิถอน 
 มาตรา 1502 การสมรสที่เปนโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาใหเพกิถอน 
 มาตรา 1503 เหตุที่จะขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะเหตุวาเปนโมฆยีะ มีเฉพาะในกรณีที่ 
คูสมรสทําการฝาฝนมาตรา 1448 มาตรา 1505 มาตรา 1506 มาตรา 1507 และมาตรา 1509 
 มาตรา 1504 การสมรสที่เปนโมฆียะเพราะฝาฝนมาตรา 1448 ผูมีสวนไดเสียขอใหเพกิถอนการสมรสได  
แตบิดามารดาหรือผูปกครองที่ใหความยินยอมแลวจะขอใหเพกิถอนการสมรสไมได 
 ถาศาลมิไดส่ังใหเพกิถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา 1448 หรือเมื่อหญิงมีครรภกอนอายุครบ
ตามมาตรา 1448  ใหถือวาการสมรสสมบูรณมาตั้งแตเวลาสมรส 
 มาตรา 1505 การสมรสที่ไดกระทําไปโดยคูสมรสฝายหนึ่งสําคัญผิดตัวคูสมรสการสมรสนั้น เปนโมฆียะ 
 สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะสําคัญผิดตัวคูสมรสเปนอันระงับเมื่อเวลาไดผานพนไปแลวเกาสิบวันนับแตวนัสมรส 
 มาตรา 1506 ถาคูสมรสไดทําการสมรสโดยถูกกลฉอฉลอันถึงขนาดซึ่งถามิไดมีกลฉอฉลนั้น จะไมทําการ
สมรส การสมรสนั้นเปนโมฆียะ 
 ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่กลฉอฉลนั้นเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยคูสมรสอีกฝายหนึ่งมิไดรูเห็นดวย 
 สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉอฉลเปนอันระงับเมื่อเวลาไดผานพนไปแลวเกาสิบวนันบัแตวนัที ่
รูหรือควรไดรูถึงกลฉอฉล หรือเมื่อเวลาไดผานพนไปแลวหนึ่งป นับแตวันสมรส 
 มาตรา 1507 ถาคูสมรสไดทําการสมรสโดยถูกขมขูอันถึงขนาดซึ่งถามิไดมีการขมขูนัน้จะไมทําการสมรส  
การสมรสนั้นเปนโมฆียะ 
 สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกขมขูเปนอันระงับ เมื่อเวลาไดผานพนไปแลวหนึ่งปนับแตวันที่พนจากการขมขู 
 มาตรา 1508 การสมรสที่เปนโมฆียะเพราะคูสมรสสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉอฉลหรือถูกขมขู เฉพาะแต 
คูสมรสที่สําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขูเทานั้นขอเพิกถอนการสมรสได 
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 ในกรณีที่ผูมีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถใหบุคคลซึ่งอาจ
รองขอตอศาลใหส่ังใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถ ตามมาตรา 28  ขอเพิกถอนการสมรสไดดวย แตถาผูมี
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปนคนวกิลจริตที่ศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถ  บุคคลดังกลาวจะรองขอเพิก
ถอนการสมรสก็ได   แตตองขอใหศาลสั่งใหคนวิกลจรติเปนคนไรความสามารถพรอมกันดวย 
  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหยกคาํขอใหศาลสั่งเปนคนไรความสามารถ ก็ใหศาลมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการสมรส
ของบุคคลดังกลาวนั้นเสียดวย 
 คําสั่งศาลใหยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสอง ไมกระทบกระเทือนสิทธิการขอเพิกถอน
การสมรสของคูสมรส แตคูสมรสจะตองใชสิทธินั้นภายในกําหนดระยะเวลาที่คูสมรสมีอยู  ถาระยะเวลาดังกลาว
เหลืออยูไมถึงหกเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกลาวหรือไมมีเหลืออยูเลย  
ก็ใหขยายระยะเวลานัน้ออกไปไดใหครบหกเดือนหรืออีกหกเดือนนบัแตวนัที่ศาลมคีําสั่งใหยกคาํขอเพิกถอน 
การสมรสของบุคคลดังกลาว แลวแตกรณ ี
 มาตรา 1509 การสมรสที่มิไดรับความยนิยอมของบุคคลดังกลาวในมาตรา 1454  การสมรสนั้น เปนโมฆียะ 
 มาตรา 1510 การสมรสที่เปนโมฆียะเพราะมิไดรับความยนิยอมของบุคคลดังกลาวในมาตรา 1454   
เฉพาะบุคคลที่อาจใหความยนิยอมตามมาตรา 1454  เทานั้น ขอใหเพกิถอนการสมรสได 
 สิทธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้เปนอันระงับเมื่อคูสมรสนั้นมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณหรือเมื่อหญิงมีครรภ 
 การฟองขอเพกิถอนการสมรสตามมาตรานี้ใหมีอายุความหนึ่งปนับแตวันทราบการสมรส 
 มาตรา 1511 การสมรสที่ไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนนั้น ใหถือวาสิ้นสดุลงในวนัที่คําพิพากษาถึงทีสุ่ด   
แตจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได   เวนแตจะไดจดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนั้นแลว 
 มาตรา 1512 ใหนําบทบัญญัติวาดวยผลของการหยาโดยคําพิพากษามาใชบังคับแกผลของการเพิกถอนการสมรสโดยอนุโลม 
 มาตรา 1513 ถาปรากฏวาคูสมรสที่ถูกฟองเพิกถอนการสมรสไดรูเห็นเปนใจในเหตุแหงโมฆียกรรม  
คูสมรสนั้นจะตองรับผิดใชคาทดแทนความเสียหายซึ่งคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดรับตอกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสิน 
เนื่องจากการสมรสนั้น และใหนํามาตรา 1525  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ถาหากการเพกิถอนการสมรสตามวรรคหนึ่งทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง และไมมีรายไดพอจากทรัพยสิน 
หรือจากการงานตามที่เคยทําอยูระหวางสมรส คูสมรสที่ถูกฟองนั้นจะตองรับผิดในคาเลี้ยงชีพดังที่บัญญัติไวในมาตรา 1526 ดวย 
 มาตรา 1514 การหยานัน้จะทาํไดแตโดยความยินยอมของทั้งสองฝายหรือโดยคําพิพากษาของศาล  
  การหยาโดยความยนิยอมตองทําเปนหนังสอืและมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอยสองคน 
 มาตรา 1515 เมื่อไดจดทะเบยีนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหยาโดยความยินยอมจะสมบูรณตอเมื่อ 
สามีและภริยาไดจดทะเบยีนการหยานั้นแลว 

มาตรา 1516 เหตุฟองหยามดีังตอไปนี ้
 (1) [35] สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดหูรือยกยองผูอ่ืนฉนัภริยาหรือสามี เปนชูหรือมชูีหรือรวมประเวณ ี
กับผูอ่ืนเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
 (2) สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว ไมวาความประพฤติช่ัวนั้นจะเปนความผิดอาญาหรือไม ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึง่ 
      (ก) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง 
    (ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชงัเพราะเหตุที่คงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติช่ัวอยูตอไป  หรือ  



  11 

 (ค) ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกนิควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกนัฉันสามีภริยา
มาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึง่นั้นฟองหยาได 

(3) สามีหรือภริยาทําราย หรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยยีดหยามอกีฝายหนึ่งหรือ
บุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
 (4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึง่ไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนัน้ฟองหยาได 
 (4/1) [36] สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคกุ และไดถูกจําคุกเกินหนึ่งปในความผิดที่อีกฝายหนึ่ง
มิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้นดวย และการเปนสามี
ภริยากนัตอไปจะเปนเหตใุหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือเดือนรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งนั้น ฟองหยาได  
 (4/2) [37] สามีและภรยิาสมัครใจแยกกนัอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกนัฉันสามีภริยาไดโดยปกติสุขตลอดมา
เกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของศาลเปนเวลาเกนิสามป ฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาได  
 (5) [38] สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนเวลาเกนิสามปโดย
ไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
 (6) สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือทําการเปนปฏิปกษ 
ตอการที่เปนสามีหรือภริยากนัอยางรายแรง ทั้งนี้ ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควรในเมือ่เอา
สภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกนัฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
 (7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป   และความวิกลจริตนัน้มีลักษณะยากจะหายไดกับทั้งความ
วิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉนัสามีภริยาตอไปไมได อีกฝายหนึง่ฟองหยาได 
 (8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรือ่งความประพฤติ อีกฝายหนึง่ฟองหยาได 
 (9) สามีหรือภริยาเปนโรคตดิตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่
จะหายได อีกฝายหนึ่งนัน้ฟองหยาได  
 (10) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวมประเวณีไดตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
 มาตรา 1517 เหตุฟองหยาตามมาตรา 1516 (1) และ (2) ถาสามีหรือภริยาแลวแตกรณี ไดยนิยอม หรือรูเห็นเปน
ใจในการกระทําที่เปนเหตหุยานั้น ฝายที่ยนิยอมหรือรูเหน็เปนใจนั้นจะยกเปนเหตฟุองหยาไมได 
 เหตุฟองหยาตามมาตรา 1516 (10) ถาเกิดเพราะการกระทําของอีกฝายหนึ่งอีกฝายหนึ่งนั้นจะยกเปนเหตุฟองหยาไมได 
 ในกรณีฟองหยาโดยอาศยัเหตุแหงการผิดทณัฑบนตามมาตรา 1516 (8) นั้น ถาศาลเหน็วาความประพฤติของ
สามีหรือภริยาอันเปนเหตุใหทําทัณฑบนเปนเหตุเล็กนอยหรือไมสําคัญเกี่ยวแกการอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข 
ศาลจะไมพิพากษาใหหยาก็ได 

มาตรา 1518  สิทธิฟองหยายอมหมดไปในเมื่อฝายที่มีสิทธิฟองหยาไดกระทําการอันแสดงใหเหน็วา 
ไดใหอภยัในการกระทําของอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนเหตใุหเกดิสิทธิฟองหยานั้นแลว 
 มาตรา 1519 [39] ในกรณีทีคู่สมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริตและมีเหตุหยาเกดิขึ้นไมวาเหตุนัน้จะได
เกิดขึ้นกอนหรือภายหลังการเปนคนวกิลจริต ใหบุคคลซึ่งอาจรองขอตอศาลใหส่ังใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไร
ความสามารถตามมาตรา 28  มีอํานาจฟองคูสมรสอีกฝายหนึ่งขอใหศาลพิพากษาใหหยาขาดจากกนัและแบงทรัพยสิน
ได ในกรณีเชนวานี้ ถายังมิไดมีคําสั่งของศาลแสดงวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถก็ใหบุคคลดงักลาว
ขอรองขอตอศาลในคดีเดยีวกันนั้นใหศาลมีคําสั่งวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ 
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 เมื่อบุคคลดังกลาวเห็นสมควรจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งตามมาตรา 1526 หรือมาตรา 1530 ดวยก็ได 
 ในกรณีที่คูสมรสซึ่งถูกอางวาเปนคนวกิลจริตยังไมไดถูกสั่งใหเปนคนไรความสามารถหากศาลเห็นวาคูสมรส
นั้นยังไมเปนคนที่ควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็ใหยกฟองคดนีั้นเสีย ถาเห็นวาเปนบุคคลที่ควรสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถแตยังไมสมควรจะใหมีการหยา ก็ใหศาลสั่งใหคูสมรสนั้นเปนคนไรความสามารถ โดยจะไมส่ังเรื่องผู
อนุบาลหรอืจะตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลตามมาตรา 1463 ก็ได คงพิพากษายกแตเฉพาะขอหยา ในกรณีเชนนี้ศาลจะสัง่
กําหนดคาเล้ียงชีพดวยก็ได ในกรณีที่ศาลเห็นวาคูสมรสนั้นวกิลจริตอนัควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถ และทั้งมีเหตุ
ควรใหหยาดวยก็ใหศาลสั่งในคําพิพากษาใหคูสมรสนั้นเปนคนไรความสามารถตั้งผูอนุบาลและใหหยา 
 ในกรณีนี้ ถาศาลเห็นวาเหตุหยาที่ยกขึ้นอางในการฟองรองนั้นไมเหมาะสมแกสภาพของคูสมรส ซ่ึงเปนคนไรความสามารถที่
จะหยาจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งก็ดี ตามพฤติการณไมสมควรที่จะใหมีการหยาขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไมใหหยาก็ได 
 มาตรา 1520 [40] ในกรณีหยาโดยความยนิยอม ใหสามีภริยาทําความตกลงเปนหนังสือวาฝายใดจะเปนผูใช
อํานาจปกครองบุตรคนใด ถามิไดตกลงกนัหรือตกลงกันไมได ใหศาลเปนผูช้ีขาด 
 ในกรณีหยาโดยคําพิพากษาของศาล ใหศาลซึ่งพิจารณาคดีฟองหยานั้นชี้ขาดดวยวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจ
ปกครองบตุรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถาศาลเห็นวามีเหตุที่จะถอนอํานาจปกครองของคูสมรสนั้นได ตามมาตรา 
1582  ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูสมรสและสั่งใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได ทั้งนีใ้หศาลคํานึงถึงความ
ผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคญั 
 มาตรา 1521 [41] ถาปรากฏวาผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามมาตรา 1520 ประพฤติตนไมสมควร 
หรือภายหลังพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนตวัผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองโดยคํานึงถึง
ความผาสุกและประโยชนของบุตรเปนสําคัญ 
 มาตรา 1522 ถาสามีภริยาหยาโดยความยินยอม ใหทําความตกลงกันไวในสัญญาหยาวาสามีภริยาทัง้สองฝาย 
หรือสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งจะออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเงนิเทาใด 
 ถาหยาโดยคําพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหยามิไดกําหนดเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรไวใหศาลเปนผูกําหนด 
 มาตรา 1523 [42] เมื่อศาลพิพากษาใหหยากันเพราะเหตตุามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผูซ่ึงไดรับการอุปการะเลี้ยงดหูรือยกยองหรือผูซ่ึงเปนเหตแุหงการหยานัน้ 
 สามีจะเรียกคาทดแทนจากผูซ่ึงลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาวก็ได และภริยาจะเรยีกคาทดแทนจากหญิงอื่น
ที่แสดงตนโดยเปดเผยเพื่อแสดงวาตนมีความสัมพันธกับสามีในทํานองชูสาวก็ได 
 ถาสามีหรือภริยายินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหอีกฝายหนึ่งกระทําการตามมาตรา 1516 (1)  หรือใหผูอ่ืนกระทํา
การตามวรรคสอง สามีหรือภริยานัน้จะเรยีกคาทดแทนไมได 
 มาตรา 1524 ถาเหตุแหงการหยาตามมาตรา 1516 (3) (4) หรือ (6) เกิดขึน้เพราะฝายผูตองรับผิดชอบกอใหเกิด
ขึ้นโดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนได จึงตองฟองหยาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายที่ตองรับผิด 
 มาตรา 1525 คาทดแทนตามมาตรา 1523 และมาตรา 1524 นั้น ใหศาลวนิิจฉัยตามควรแกพฤติการณ  
โดยศาลจะสั่งใหชําระครั้งเดยีวหรือแบงชําระเปนงวด ๆ มีกําหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได 
 ในกรณีที่ผูจะตองชาํระคาทดแทนเปนคูสมรสของอีกฝายหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงจํานวนทรัพยสินที่คูสมรสนั้น
ไดรับไปจากการแบงสินสมรสเพราะการหยานัน้ดวย 
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 มาตรา 1526 ในคดีหยา ถาเหตุแหงการหยาเปนความผิดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตฝายเดียว และการ
หยานัน้จะทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง เพราะไมมีรายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยูระหวางสมรส  
อีกฝายหนึ่งนัน้จะขอใหฝายที่ตองรับผิดจายคาเล้ียงชีพใหได คาเล้ียงชพีนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหกไ็ด   
โดยคํานึงถึงความสามารถของผูใหและฐานะของผูรับและใหนําบทบญัญัติมาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และ 
มาตรา 1598/41 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 สิทธิเรียกรองคาเลี้ยงชีพเปนอันสิ้นสุด ถามิไดฟองหรือฟองแยงในคดหียานัน้ 
 มาตรา 1527 ถาหยาขาดจากกันเพราะเหตวุิกลจริตตามมาตรา 1516 (7) หรือเพราะเหตุเปนโรคติดตออยาง
รายแรงตามมาตรา 1516 (9) คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออกคาเล้ียงชีพใหแกฝายที่วกิลจริตหรือฝายที่เปนโรคติดตอนั้น
โดยคํานวณคาเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา 1526 
 มาตรา 1528 ถาฝายที่รับคาเลี้ยงชีพสมรสใหม สิทธิรับคาเล้ียงชีพยอมหมดไป 
 มาตรา 1529 สิทธิฟองรองโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516 (1) (2) (3) หรือ (6) หรือมาตรา 1523 ยอมระงับไป 
เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันผูกลาวอางรูหรือควรรูความจริงซึ่งตนอาจยกขึน้กลาวอาง 
 เหตุอันจะยกขึน้ฟองหยาไมไดแลวนัน้ อาจนําสืบสนับสนุนคดีฟองหยาซึ่งอาศัยเหตอุยางอื่น 
 มาตรา 1530 ขณะคดฟีองหยาอยูในระหวางพิจารณา ถาฝายใดรองขอ ศาลอาจสั่งชั่วคราวใหจัดการตามที่
เห็นสมควร เชน ในเรื่องสินสมรส ที่พักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูสามภีริยาและการพทิักษอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
 มาตรา 1531 การสมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายนัน้ การหยาโดยความยินยอมของคูสมรสทั้งสองฝายมีผล
นับแตเวลาจดทะเบียนการหยาเปนตนไป 
 การหยาโดยคาํพิพากษามีผลแตเวลาที่คําพพิากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอก 
ผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตจะไดจดทะเบียนการหยานั้นแลว 
 มาตรา 1532 เมื่อหยากนัแลวใหจัดการแบงทรัพยสินของสามีภริยา 
 แตในระหวางสามีภริยา 

(ก) ถาเปนการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ใหจัดการแบงทรัพยสินของสามีภริยา ตามที่มีอยูในเวลาจดทะเบียนการหยา 
 (ข)  ถาเปนการหยาโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสวนที่บังคับทรัพยสินระหวางสามีภริยานัน้ มีผลยอนหลังไปถึงวันฟองหยา 
 มาตรา 1533 เมื่อหยากนัใหแบงสินสมรสใหชายและหญิงไดสวนเทากัน 
 มาตรา 1534 สินสมรสที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งจําหนายไปเพื่อประโยชนตนฝายเดียวก็ดี จําหนายไปโดย
เจตนาทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งเสียหายกด็ี จําหนายไปโดยมิไดรับความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งในกรณทีี่
กฎหมายบงัคับวาการจําหนายนั้นจะตองไดรับความยนิยอมของอีกฝายหนึ่งดวยก็ดี จงใจทําลายใหสูญหายไปกด็ี  
ใหถือเสมือนวาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูเพื่อจัดแบงสินสมรสตามมาตรา 1533 และถาคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดรับสวนแบง
สินสมรสไมครบตามจํานวนที่ควรจะได ใหคูสมรสฝายที่ไดจําหนาย หรือจงใจทําลายสินสมรสนั้นชดใชจากสนิสมรส
สวนของตนหรือสินสวนตัว 
 มาตรา 1535 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง   ใหแบงความรับผิดในหนี้ที่จะตองรับผิดดวยกนัตามสวนเทากัน 

ลักษณะ  2 บิดามารดากับบุตร หมวด  1 บิดามารดา 
  มาตรา 1536 เด็กเกดิแตหญิงขณะเปนภริยาชายหรือภายในสามรอยสิบวัน นับแตวนัที่การสมรสสิ้นสุดลง  
ใหสันนษิฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี หรือเคยเปนสามี แลวแตกรณ ี



  14 

 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกบุตรที่เกิดจากหญงิกอนที่ไดมีคาํพิพากษาถึงทีสุ่ดของศาลแสดงวา 
การสมรสเปนโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามรอยสิบวันนับแตวันนัน้ 
 มาตรา 1537 ในกรณีทีห่ญิงทําการสมรสใหมนั้นเปนการฝาฝนมาตรา 1453 และคลอดบุตรภายในสามรอยสิบ
วันนับแตวันทีก่ารสมรสสิ้นสุดลง   ใหสันนิษฐานไวกอนวาเด็กที่เกิดแตหญิงนัน้เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผู
เปนสามีคนใหม และหามมใิหนําขอสันนษิฐานในมาตรา 1536 ที่วาเดก็เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีเดิมมาใช
บังคับ ทั้งนี้ เวนแตมีคําพิพากษาของศาลแสดงวาเดก็มิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามคีนใหมนัน้ 
 มาตรา 1538 [43] ในกรณีทีช่ายหรือหญิงสมรสฝาฝนมาตรา 1452 เด็กที่เกิดในระหวางการสมรสที่ฝาฝนนั้น 
ใหสันนษิฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามซ่ึีงไดจดทะเบยีนสมรสครั้งหลัง 
 ในกรณีที่หญิงสมรสฝาฝนมาตรา 1452  ถามีคําพิพากษาถงึที่สุดแสดงวาเด็กมิใชบตุรชอบดวยกฎหมายของ
ชายผูเปนสามซ่ึีงไดจดทะเบยีนสมรสครั้งหลัง ใหนําขอสันนิษฐานในมาตรา 1536  มาใชบังคับ 
 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกเดก็ที่เกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
การสมรสเปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา 1452  ดวย 
 มาตรา 1539 [44] ในกรณีทีสั่นนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนหรือเคยเปนสามีตาม
มาตรา 1536  มาตรา 1537 หรือมาตรา 1538  ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีจะไมรับเดก็เปนบุตรของตนก็ได  โดยฟองเด็ก
กับมารดาเดก็รวมกันเปนจําเลย และพิสูจนไดวาตนไมไดอยูรวมกับมารดาเด็กในระยะเวลาตั้งครรภ คือระหวางหนึ่ง
รอยแปดสิบวนัถึงสามรอยสิบวันกอนเดก็เกิด หรือตนไมสามารถเปนบิดาของเด็กไดเพราะเหตุอยางอื่น 
 แตถาในขณะยื่นฟองมารดาเด็กไมมีชีวิตอยูจะฟองเดก็แตผูเดียวเปนจําเลยก็ไดถาเด็กไมมีชีวิตอยูไมวามารดา
ของเด็กจะมีชีวิตอยูหรือไม จะยืน่คํารองขอใหศาลแสดงวาเดก็นั้นไมเปนบุตรก็ได ในกรณีที่มารดาของเด็กหรือทายาท
ของเด็กยังมีชีวิตอยู ใหศาลสงสําเนาคํารองนี้ไปใหดวย และถาศาลเหน็สมควรจะสงสําเนาคํารองไปใหอัยการพจิารณา
เพื่อดําเนนิคดแีทนเดก็ดวยกไ็ด 
 มาตรา 1540 [45] (ยกเลิก) 
 มาตรา 1541  ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีจะฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรตามมาตรา 1539  ไมได ถาปรากฏวาตน
เปนผูแจงการเกิดของเดก็ในทะเบียนคนเกดิเองวาเปนบตุรของตน หรือจัดหรือยอมใหมีการแจงดังกลาว 
 มาตรา 1542 [46] การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันรู
ถึงการเกิดของเด็ก แตหามมใิหฟองเมื่อพนสิบปนับแตวนัเกิดของเด็ก 
 ในกรณทีี่มีคําพิพากษาของศาลแสดงวาเดก็มิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหมตามมาตรา 
1537  หรือชายผูเปนสามีในการสมรสครั้งหลังตามมาตรา 1538  ถาชายผูเปนหรือเคยเปนสามีซ่ึงตองดวยบท
สันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของตนตามมาตรา 1536 ประสงคจะฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร ใหฟองคดี
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูวามีคําพิพากษาถึงที่สุด 
 มาตรา 1543 [47] ในกรณีทีช่ายผูเปนหรือเคยเปนสามีไดฟองคดีไมรับเด็กเปนบตุรแลว และตายกอนคดีนัน้ 
ถึงที่สุด ผูมีสิทธิไดรับมรดกรวมกับเด็กหรือผูจะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกดิของเด็กนัน้จะขอเขาเปนคูความแทนที่
หรืออาจถูกเรยีกใหเขามาเปนคูความแทนที่ชายผูเปนหรือเคยเปนสามกี็ได 
 มาตรา 1544 [48] การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร ผูมีสิทธิไดรับมรดกรวมกับเด็กหรือผูจะเสียสิทธิรับมรดก
เพราะการเกิดของเด็กอาจฟองไดในกรณดีังตอไปนี ้
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 (1) ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีตายกอนพนระยะเวลาที่ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีจะพึงฟองได 
 (2) เดก็เกดิภายหลังการตายของชายผูเปนหรือเคยเปนสามี 
 การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรในกรณี (1) ตองฟองภายในหกเดือนนับแตวนัที่รูถึงการตายของชายผูเปนหรือ
เคยเปนสามี การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรในกรณี (2) ตองฟองภายในหกเดือนนับแตวันที่รูถึงการเกิดของเดก็ แตไม
วาเปนกรณีใด หามมิใหฟองเมื่อพนสิบปนบัแตวนัเกดิของเด็ก 
 ใหนํามาตรา 1539 มาใชบังคับแกการฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรตามวรรคหนึ่งโดยอนโุลม 
 มาตรา 1545 [49] เมื่อปรากฏขอเท็จจริงตอเด็กวาตนมิไดเปนบุตรสืบสายโลหิตของชายผูเปนสามขีองมารดา
ตน เด็กจะรองขอตออัยการใหฟองคดีปฏิเสธความเปนบตุรชอบดวยกฎหมายของชายนั้นก็ได 
 การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง ถาเด็กไดรูขอเท็จจริงกอนบรรลุนิติภาวะวาตนมิไดเปนบตุรของชายผูเปนสามีของ
มารดา หามอัยการฟองคดีเมือ่พนหนึ่งปนบัแตวนัที่เดก็บรรลุนิติภาวะ แตถาเด็กรูขอเท็จจริงดังกลาวหลังจากบรรลุนิติ
ภาวะแลว หามอัยการฟองคดีเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่เด็กรูเหตนุั้น 
 ไมวากรณีใดๆ หามมิใหฟองคดีปฏิเสธความเปนบุตรเมื่อพนสิบปนับแตวันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ 
 มาตรา 1546 [50] เดก็เกิดจากหญิงที่มิไดมกีารสมรสกับชาย ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา 1547  เด็กเกดิจากบิดามารดาที่มิไดสมรสกัน จะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตอเมื่อบิดามารดาไดสมรส
กันในภายหลงัหรือบิดาไดจดทะเบยีนวาเปนบุตรหรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร 

มาตรา 1548 [51] บิดาจะจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 
 ในกรณีที่เดก็และมารดาเด็กไมไดมาใหความยินยอมตอหนานายทะเบยีน ใหนายทะเบียนแจงการขอจด
ทะเบียนของบดิาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถาเด็กหรือมารดาเด็กไมคดัคานหรือไมใหความยินยอมภายในหกสบิวันนับ
แตการแจงนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก  ใหสันนิษฐานวาเดก็หรือมารดาเด็กไมใหความยินยอม ถาเด็กหรือมารดาเดก็อยู
นอกประเทศไทยใหขยายเวลานั้นเปนหนึง่รอยแปดสิบวัน 
 ในกรณีที่เดก็หรือมารดาเดก็คัดคานวาผูขอจดทะเบยีนไมใชบิดา หรือไมใหความยนิยอมหรือไมอาจใหความ
ยินยอมได การจดทะเบยีนเด็กเปนบุตรตองมีคําพิพากษาของศาล 
 เมื่อศาลไดพิพากษาใหบิดาจดทะเบยีนเด็กเปนบุตรได และบิดาไดนําคําพิพากษาไปขอจดทะเบยีนตอนาย
ทะเบียน ใหนายทะเบยีนดําเนินการจดทะเบียนให 
 มาตรา 1549 เมื่อนายทะเบียนไดแจงการขอจดทะเบยีนขอรับเด็กเปนบตุรชอบดวยกฎหมายไปยังเด็กและ
มารดาเด็กตามมาตรา 1548 แลว ไมวาเด็กหรือมารดาเด็กจะคัดคานการจดทะเบยีนรับเด็กเปนบุตรตามมาตรา 1548  
หรือไม ภายในกาํหนดเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันแจงการขอจดทะเบียนถึงเด็กหรือมารดาเดก็ เด็กหรือมารดาเด็ก
อาจแจงใหนายทะเบยีนจดบนัทึกไวไดวาผูขอจดทะเบยีนไมสมควรเปนผูใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด 
 เมื่อไดมีคําแจงของเด็กหรือมารดาเด็กดังกลาวในวรรคหนึ่งแลว แมจะไดมีการจดทะเบียนรับเดก็เปนบุตรตาม
มาตรา 1548 บิดาของเด็กก็ยังใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมดตามที่เด็กหรือมารดาเด็กแจงวาบิดาไมสมควร
เปนผูใชอํานาจปกครองนั้นไมได จนกวาศาลจะพิพากษาใหบิดาของเด็กใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่เด็กหรือมารดาเด็กแจงตอนายทะเบียนวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรไมสมควร
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ใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมดนั้นไดลวงพนไปโดยเดก็หรือมารดาเด็กมิไดรองขอตอศาลใหพิพากษาวาผู
ขอจดทะเบยีนรับเด็กเปนบุตรไมเปนผูสมควรใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด 
 ในคดีที่ศาลพิพากษาวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรเปนผูไมสมควรใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด ศาลจะ
พิพากษาในคดีเดียวกันนั้นใหผูใดเปนผูใชอํานาจปกครองหรือเปนผูปกครองเพื่อการปกครองบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 
 มาตรา 1550 [52] (ยกเลิก) 
 มาตรา 1551 ในกรณีที่มีการคัดคานวาผูซ่ึงขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรมิใชบิดาของเด็ก เมื่อผูซ่ึงขอจดทะเบียนรับเด็กเปน
บุตรนําคดีไปสูศาลขอใหศาลพิพากษาวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรเปนบิดาของเด็ก เด็กหรือมารดาเด็กจะขอใหศาลพิพากษาในคดี
เดียวกันนั้นก็ไดวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร แมจะเปนบิดาของเด็ก ก็เปนผูไมสมควรใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด ใน
กรณีเชนวานี้ใหนําความในวรรคสามของมาตรา 1549  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 1552 [53] ในกรณีที่เด็กไมมีมารดาหรือมีมารดาแตมารดาถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด
และศาลไดตั้งผูอ่ืนเปนผูปกครองบางสวน  หรือทั้งหมดไวกอนมีการจดทะเบยีนรับเด็กเปนบุตร บดิาซึ่งซึ่งจดทะเบียน
รับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายแลวจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งถอนความเปนผูปกครองบางสวน หรือทั้งหมดของ
ผูปกครองและใหบิดาเปนผูใชอํานาจปกครองก็ได ถาศาลเห็นวาบิดาอาจใชอํานาจปกครองเพื่อความผาสุกและ
ประโยชนของเด็กไดดยีิ่งกวาผูปกครอง  ศาลจะมีคําสั่งถอนความเปนผูปกครองบางสวนหรือทั้งหมดของผูปกครอง
และใหบิดาเปนผูใชอํานาจปกครองก็ได 
 มาตรา 1553 [54] (ยกเลิก) 
 มาตรา 1554 ผูมีสวนไดเสียจะขอใหศาลถอนการจดทะเบียนเด็กรับเปนบุตร เพราะเหตุวาผูขอใหจดทะเบียนนั้นมิใชบิดาก็ได 
แตตองฟองภายในสามเดือนนับแตวันที่รูการจดทะเบียนนั้น อนึ่ง หามมิใหฟองเมื่อพนสิบปนับแตวันจดทะเบียน 
 มาตรา 1555 [55] ในคดฟีองขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ใหสันนิษฐานไวกอนวาเดก็เปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
 (1) เมื่อมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหนีย่วกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบดวยกฎหมายใน
ระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได 
 (2)    เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชูสาวหรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่ง
หญิงนั้นอาจตัง้ครรภได 
 (3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงวาเด็กนัน้เปนบุตรของตน 
 (4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผูแจงการเกิดหรือรูเห็นยินยอมในการแจงนั้น 
 (5) เมื่อบิดามารดาไดอยูกินดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภได 
 (6) เมื่อไดมีการรวมประเวณกีับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได และมีเหตุอันควรเชื่อได
วาเดก็นั้นมไิดเปนบุตรของชายอื่น 
 (7) เมื่อมีพฤตกิารณที่รูกันทัว่ไปตลอดมาวาเปนบุตร 
 พฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตรนั้น ใหพิจารณาขอเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวของฉันบดิากับบุตร
ซ่ึงปรากฏในระหวางตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอางวาตนสังกัดอยูเชน บิดาใหการศกึษา ใหความอุปการะเลี้ยงดูหรือ
ยอมใหเด็กนั้นใชช่ือสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอืน่ 
 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวขางตน ถาปรากฏวาชายไมอาจเปนบิดาของเด็กนัน้ได ใหยกฟองเสีย 
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 มาตรา 1556  การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรในระหวางที่เด็กเปนผูเยาว ถาเด็กมีอายุยังไมครบ 
สิบหาปบริบูรณ ผูแทนโดยชอบธรรมของเด็กเปนผูฟองแทน ในกรณีที่เด็กไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือมีแตผูแทนโดยชอบธรรมไม
สามารถทําหนาที่ได ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจรองขอตอศาลใหตั้งผูแทนเฉพาะคดีเพื่อทําหนาที่ฟองคดีแทนเด็กก็ได 
 เมื่อเด็กมีอายุสิบหาปบริบูรณ เด็กตองฟองเอง ทั้งนี้โดยไมจําตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
 ในกรณีที่เดก็บรรลุนิติภาวะแลว จะตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันบรรลุนิติภาวะ 
 ในกรณีที่เด็กตายในระหวางที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรอยูผูสืบสันดานของเด็กจะฟองคดีขอใหรับเด็ก
เปนบุตรก็ได ถาผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจขอใหรับเด็กเปนบุตรมากอนวันที่เด็กนั้นตาย ผูสืบสันดานของเด็กจะตองฟอง
ภายในหนึ่งปนบัแตวันที่เด็กนัน้ตาย ถาผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจขอใหรับเด็กเปนบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผูสืบสันดาน
ของเด็กจะตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูเหตุดังกลาว  แตทั้งนี้ ตองไมพนสิบปนับแตวันที่เด็กนั้นตาย 
 การฟองคดีขอใหรับเดก็เปนบุตรในระหวางที่ผูสืบสันดานของเด็กเปนผูเยาว ใหนําความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 1557 [56] การเปนบตุรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 1547 ใหมีผลนับแตวันที่เด็กเกิด แตทัง้นี้จะอาง
เปนเหตเุสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตในระหวางเวลาตั้งแตเดก็เกดิจนถึงเวลาที่บดิามารดาไดสมรส
กัน หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาถึงที่สุดวาเปนบุตรไมได 
 มาตรา 1558 การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบตุรของผูตายที่ไดฟองภายในกําหนดอายุความมรดก ถาศาลได
พิพากษาวาเดก็เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย เดก็นั้นมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 
 ในกรณีที่ไดมีการแบงมรดกไปแลว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยเรื่องลาภมิควรไดมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 1559 เมื่อไดจดทะเบยีนเดก็เปนบตุรแลวจะถอนมิได 
 มาตรา 1560 บุตรเกิดระหวางสมรสซึ่งศาลพิพากษาใหเพิกถอนภายหลังนั้น ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย  

หมวด  2 สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบตุร 
 มาตรา 1561 บุตรมีสิทธิใชช่ือสกุลของบิดา 
 ในกรณีที่บิดาไมปรากฏ บุตรมีสิทธิใชช่ือสกุลของมารดา 
 มาตรา 1562 ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได  แตเมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทของผูนั้น 
รองขออัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได 
 มาตรา 1563 บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบดิามารดา 
 มาตรา 1564 บิดามารดาจําตองอุปการะเลีย้งดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางทีเ่ปนผูเยาว 
 บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะผูทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได 
 มาตรา 1565 การรองขอคาอุปการะเลี้ยงดบูุตรหรือขอใหบุตรไดรับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการอื่น 
นอกจากอยัการจะยกคดีขึ้นวากลาวตามมาตรา 1562 แลว บิดาหรือมารดาจะนําคดีขึ้นวากลาวก็ได 
 มาตรา 1566 [57] บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจปกครองของบิดามารดา 
 อํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดาในกรณีดังตอไปนี ้
 (1) มารดาหรอืบิดาตาย 
 (2) ไมแนนอนวามารดาหรือบิดามีชีวิตอยูหรือตาย 
 (3) มารดาหรอืบิดาถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
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 (4) มารดาหรอืบิดาตองเขารักษาตวัในโรงพยาบาลเพราะจิตฟนเฟอน 
 (5) ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา 
 (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหตกลงกันได 
 มาตรา 1567 ผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิ 
 (1) กําหนดที่อยูของบุตร 
 (2) ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน 
 (3) ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป 
 (4) เรียกบุตรคนืจากบุคคลอืน่ซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 มาตรา 1568 เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาไดสมรสกับบุคคลอื่น อํานาจปกครองที่มีตอบุตรอยูกับผูที่บุตรนั้นติดมา 
 มาตรา 1569 ผูใชอํานาจปกครองเปนผูแทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีที่บุตรถูกศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูใชอํานาจปกครองยอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณ ี
 มาตรา 1569/1 [58] ในกรณีที่ผูเยาวถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถและศาลมีคําสั่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใชผูใชอํานาจปกครอง
หรือผูปกครองเปนผูอนุบาลใหคําสั่งนั้นมีผลเปนการถอนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองที่เปนอยูในขณะนั้น 
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไมมคีูสมรสถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ ใหบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น 
 มาตรา 1570 คําบอกกลาวที่ผูใชอํานาจปกครองตามมาตรา 1566  หรือมาตรา 1568  แจงไปหรือรับแจงมา  
ใหถือวาเปนคาํบอกกลาวทีบุ่ตรไดแจงไปหรือรับแจงมา 
 มาตรา 1571 อํานาจปกครองนั้น รวมทั้งการจัดการทรัพยสินของบุตรดวย และใหจัดการทรัพยสินนั้นดวย
ความระมัดระวังเชนวิญูชนจะพงึกระทํา 
 มาตรา 1572 ผูใชอํานาจปกครองจะทําหนีท้ี่บุตรจะตองทําเองโดยมิไดรับความยนิยอมของบุตรไมได 
 มาตรา 1573 ถาบุตรมีเงินได ใหใชเงินนัน้เปนคาอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษากอนสวนที่เหลือผูใชอํานาจ
ปกครองตองเก็บรักษาไวเพือ่สงมอบแกบตุร   แตถาผูใชอํานาจปกครองไมมีเงินไดเพยีงพอแกการครองชีพตามสมควร
แกฐานะ ผูใชอํานาจปกครองจะใชเงินนัน้ตามสมควรก็ได เวนแตจะเปนเงินไดที่เกดิจากทรัพยสินโดยการใหโดย
เสนหาหรือพนิัยกรรมซึ่งมีเงื่อนไขวามใิหผูใชอํานาจปกครองไดประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ 
 มาตรา 1574 [59] นิติกรรมใดอันเกีย่วกับทรัพยสินของผูเยาวดังตอไปนี ้ผูใชอํานาจปกครองจะกระทํามิได 
เวนแตศาลจะอนุญาต 
 (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือ
สังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
 (2) กระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงทรัพยสิทธิของผูเยาวอันเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย 
 (3) กอตั้งภาระจํายอม สิทธอิาศัย สิทธิเหนือพื้นดนิ สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย หรือ
ทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย 
 (4) จําหนายไปทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งสิทธิเรียกรองที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย หรือ
สังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได หรือสิทธิเรียกรองที่จะใหทรัพยสินเชนวานัน้ของผูเยาวปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู
เหนือทรัพยสินนั้น 
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 (5) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกนิสามป 
 (6) กอขอผูกพนัใด ๆ ที่มุงใหเกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3) 
 (7) ใหกูยืมเงิน 
 (8) ใหโดยเสนหา เวนแตจะเอาเงินไดของผูเยาวใหแทนผูเยาวเพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตาม
หนาที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแกฐานานุรูปของผูเยาว 
 (9) รับการใหโดยเสนหาที่มเีงื่อนไขหรือคาภาระติดพัน หรือไมรับการใหโดยเสนหา 
 (10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลใหผูเยาวตองถูกบังคับชําระหนี้หรือทํานิตกิรรมอื่นที่มีผลใหผูเยาว
ตองรับเปนผูรับชําระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น 
  (11)  นําทรัพยสินไปแสวงหาผลประโยชนนอกจากในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 1598/4 (1)  (2)  หรือ  (3) 
  (12) ประนปีระนอมยอมความ 
 (13) มอบขอพพิาทใหอนุญาโตตุลาการวินจิฉัย 
  มาตรา 1575 ถาในกจิการใด ประโยชนของผูใชอํานาจปกครองหรือประโยชนของคูสมรสหรือบุตรของผูใช
อํานาจปกครองขัดกับประโยชนของผูเยาว ผูใชอํานาจปกครองตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงทํากิจการนัน้ได 
มิฉะนั้นเปนโมฆะ 
 มาตรา 1576 ประโยชนของผูใชอํานาจปกครอง หรือของคูสมรสหรือบุตรของผูใชอํานาจปกครองตามมาตรา 
1575 ใหหมายความรวมถึงประโยชนในกจิการดังตอไปนีด้วย คือ 
  (1) ประโยชนในกจิการที่กระทํากับหางหุนสวนสามัญทีบุ่คคลดังกลาวนั้นเปนหุนสวน 

(2) ประโยชนในกิจการที่กระทํากับหางหุนสวนจาํกัดที่บุคคลดังกลาวนั้นเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด 
 มาตรา 1577 [60] บุคคลใดจะโอนทรัพยสินใหผูเยาวโดยพินยักรรมหรือโดยการใหโดยเสนหาซึ่งมีเงื่อนไขให
บุคคลอื่นนอกจากผูใชอํานาจปกครองเปนผูจัดการจนกวาผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะกไ็ด ผูจัดการนั้นตองเปนผูซ่ึงผูโอน
ระบุช่ือไว หรือถามิไดระบุไวก็ใหศาลสั่งแตการจัดการทรัพยสินนั้นตองอยูภายใตบังคับมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 60 
  มาตรา 1578 ในกรณีที่อํานาจปกครองสิ้นไปเพราะผูเยาวบรรลุนิติภาวะ ผูใชอํานาจปกครองตองรีบสงมอบ
ทรัพยสินที่จัดการและบัญชีในการนั้นใหผูบรรลุนิติภาวะเพื่อรับรอง ถามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพยสินนั้น  
ก็ใหสงมอบพรอมกับบัญชี 
  ในกรณีที่อํานาจปกครองสิ้นไปเพราะเหตอ่ืุนนอกจากทีก่ลาวในวรรคหนึ่ง ใหมอบทรัพยสินบัญชี และ
เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพยสินใหแกผูใชอํานาจปกครองถามี  หรือผูปกครองแลวแตกรณีเพื่อรับรอง 
  มาตรา 1579 ในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งถึงแกความตายและมีบุตรที่เกิดดวยกัน และคูสมรสอีกฝายหนึ่งจะ
สมรสใหม ถาคูสมรสนั้นไดครอบครองทรัพยสินอันเปนสัดสวนของบตุรไวอยางถูกตองแลว จะสงมอบทรัพยสิน
ใหแกบุตรในเมื่อสามารถจัดการก็ได หรือมิฉะนั้นจะเกบ็รักษาไวเพื่อมอบใหบุตรเมือ่ถึงเวลาอันสมควรก็ได แตถา
ทรัพยสินใดเปนจําพวกที่ระบุไวในมาตรา 456  หรือที่มีเอกสารเปนสําคัญ ใหลงชื่อบุตรเปนเจาของรวมในเอกสารนั้น 
กอนที่จะจัดการดังกลาวคูสมรสนั้นจะทําการสมรสมิได 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหคูสมรสดังกลาวทําการสมรสไปกอนก็ไดคําสั่งศาลเชนวานี้ ให
ระบุไวดวยวาใหคูสมรสปฏิบัติการแบงแยกทรัพยสินและทําบัญชีทรัพยสิน ตามความในวรรคหนึง่ภายในกําหนดเวลา
เทาใด ภายหลังการสมรสนั้นดวย 
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 ในกรณีที่การสมรสไดกระทําไปโดยมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่คูสมรสไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของศาลดังกลาวในวรรคสอง เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือเมื่อญาติของผูเยาวหรืออัยการรองขอศาลมีอํานาจสั่งให
ถอนอํานาจปกครองจากคูสมรสนั้น หรือจะมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําบัญชีและลงชื่อบุตรเปนเจาของรวมใน
เอกสารดังกลาวแทนโดยใหคูสมรสเสียคาใชจายก็ได 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาบุตรบุญธรรมของคูสมรสที่ตายไปและที่มีชีวิตอยูทั้งสองฝายเปนบุตรที่เกิดจากคูสมรส 
 มาตรา 1580 [61] ผูเยาวซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองจะใหการรับรองการจัดการ
ทรัพยสินของผูเยาวไดตอเมือ่ไดรับมอบทรัพยสินบัญชีและเอกสารตามมาตรา 1578 แลว 
 มาตรา 1581  คดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินในระหวางผูเยาวกบัผูใชอํานาจปกครองนั้นหามมใิหฟองเมื่อพน
หนึ่งปนับแตเวลาที่อํานาจปกครองสิ้นไป 
 ถาอํานาจปกครองสิ้นไปขณะบุตรยังเปนผูเยาวอยู ใหเร่ิมนับอายุความในวรรคหนึ่งตัง้แตเวลาที่ผูเยาวบรรลุ
นิติภาวะ หรือเมื่อมีผูแทนโดยชอบธรรมขึ้นใหม 
 มาตรา 1582 ถาผูใชอํานาจปกครองเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถโดยคําสั่งของศาลก็ดี 
ใชอํานาจปกครองเกี่ยวแกตวัผูเยาวโดยมิชอบก็ดี ประพฤติช่ัวรายกด็ี ในกรณีเหลานีศ้าลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติ
ของผูเยาวหรืออัยการรองขอใหถอนอํานาจปกครองเสียบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 
 ถาผูใชอํานาจปกครองลมละลายกด็ี หรือจดัการทรัพยสินของผูเยาวในทางที่ผิดจนอาจเปนภยักด็ี ศาลจะสั่ง
ตามวิธีในวรรคหนึ่งใหถอนอํานาจจัดการทรัพยสินเสียก็ได 
 มาตรา 1583 ผูถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมดนั้น ถาเหตุดงักลาวไวในมาตรากอนสิ้นไปแลว  
และเมื่อตนเองหรือญาติของผูเยาวรองขอ ศาลจะสั่งใหมอํีานาจปกครองดังเดิมกไ็ด 
 มาตรา 1584 การที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด ไมเปนเหตใุหผูนั้นพน
จากหนาที่อุปการะเลี้ยงดูผูเยาวตามกฎหมาย 
 มาตรา 1584/1 [62] บิดาหรือมารดายอมมีสิทธิที่จะติดตอกับบุตรของตนไดตามควรแกพฤติการณ ไมวาบุคคล
ใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ตาม 

หมวด  3 ความปกครอง 
 มาตรา 1585 บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและไมมีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครองเสียแลว
นั้น จะจัดใหมผูีปกครองขึ้นในระหวางที่เปนผูเยาวก็ได 
 ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนตามมาตรา 1582 วรรคหนึ่ง ศาลจะตัง้ผูปกครอง
ในสวนที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองนั้นก็ได หรือในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจจัดการ
ทรัพยสินตามมาตรา 1582 วรรคสอง  ศาลจะตั้งผูปกครองเพื่อจัดการทรัพยสินก็ได [63] 
 มาตรา 1586 [64] ผูปกครองตามมาตรา 1585 นั้น ใหตั้งโดยคําสั่งศาลเมื่อมีการรองขอของญาติของผูเยาว 
อัยการ หรือผูซ่ึงบิดาหรือมารดาที่ตายทีหลังไดระบุช่ือไวในพินยักรรมใหเปนผูปกครอง 
 ภายใตบังคับมาตรา 1590 การตั้งผูปกครองนั้นถามีขอกําหนดพินัยกรรมก็ใหศาลตั้งตามขอกําหนดพินัยกรรม เวนแต
พินัยกรรมนั้นไมมีผลบังคับหรือบุคคลที่ระบุช่ือไวในพินัยกรรมนั้นเปนบุคคลที่ตองหามมิใหเปนผูปกครองตามมาตรา 1587 
 มาตรา 1587 บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวอาจถูกตั้งเปนผูปกครองได เวนแต 
 (1) ผูซ่ึงศาลสั่งวาเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
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 (2) ผูซ่ึงเปนบคุคลลมละลาย 
 (3) ผูซ่ึงไมเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาวหรือทรัพยสินของผูเยาว 
 (4)  ผูซ่ึงมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผูเยาว ผูบุพการีหรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดากับผูเยาว 
 (5) [65] ผูซ่ึงบิดาหรือมารดาที่ตายไดทําหนังสือระบุช่ือหามไวมใิหเปนผูปกครอง 
 มาตรา 1588 [66] หากปรากฏวาบุคคลที่ศาลตั้งใหเปนผูปกครองเปนผูตองหามมิใหเปนผูปกครองตามมาตรา 
1587 อยูในขณะที่ศาลตั้งใหเปนผูปกครองโดยปรากฏแกศาลเองหรอืผูมีสวนไดเสยีหรืออัยการรองขอใหศาลสั่งเพิก
ถอนคําสั่งตั้งผูปกครองนั้นเสยีและมีคําสั่งเกี่ยวกับผูปกครองตอไปตามที่เห็นสมควร 
  การเพิกถอนคาํสั่งตั้งผูปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธขิองบุคคลภายนอกผูกระทําการโดย
สุจริต เวนแตในกรณกีารเพิกถอนคําสั่งตั้งผูปกครองที่ตองหามตามมาตรา 1587 (1) หรือ (2) การกระทําของผูปกครอง
ไมผูกพันผูเยาวไมวาบุคคลภายนอกจะไดกระทําการโดยสุจริตหรือไม 
 มาตรา 1589 [67] (ถูกยกเลิก) 
 มาตรา 1590 [68] ผูปกครองมีไดคราวหนึ่งเพียงคนเดียว แตในกรณมีีขอกําหนดพินัยกรรมใหตั้งผูปกครองหลายคนหรือเมื่อมีผู
รองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ใหศาลมีอํานาจตั้งผูปกครองไดตามจํานวนที่ศาลเห็นวาจําเปน ในกรณีที่ตั้งผูปกครองหลายคนศาลจะ
กําหนดใหผูปกครองเหลานั้นกระทําการรวมกันหรือกําหนดอํานาจเฉพาะสําหรับคนหนึ่ง ๆ  ก็ได 
 มาตรา 1591 [69] ความเปนผูปกครองนั้นเริ่มแตวันทราบคําสั่งตั้งของศาล 
 มาตรา 1592 [70] ใหผูปกครองรีบทําบัญชีทรัพยสินของผูอยูในปกครองใหเสร็จภายในสามเดือนนบัแตวนัที่
ทราบคําสั่งตั้งของศาล แตผูปกครองจะรองตอศาลกอนสิ้นกําหนดขอใหยดืเวลาก็ได 
 บัญชีนั้นตองมพียานรับรองความถูกตองอยางนอยสองคน พยานสองคนนั้นตองเปนผูบรรลุนิติภาวะและเปน
ญาติของผูอยูในปกครอง แตถาหาญาติไมไดจะใหผูอ่ืนเปนพยานก็ได 
 มาตรา 1593 ใหผูปกครองยื่นสําเนาบัญชีทรัพยสินที่ตนรับรองวาถูกตองตอศาลฉบับหนึ่งภายในสิบวันนับแตวันที่ไดทําบัญชี
ทรัพยสินแลว และศาลจะสั่งใหผูปกครองชี้แจงเพิม่เติมหรือใหนําเอกสารมาประกอบเพื่อแสดงใหเหน็วาบัญชีนั้นถูกตองแลวก็ได 
 ถาศาลมิไดมีคําสั่งเปนอยางอื่นภายในสิบหาวันนับแตวนัยื่นบัญชี หรือวันชี้แจงเพิ่มเติมหรือวันนําเอกสารยื่น
ประกอบแลวแตกรณี ใหถือวาศาลยอมรับบัญชีนั้นแลว [71] 
  มาตรา 1594 ถาผูปกครองไมปฏิบัติเกี่ยวแกการทําบัญชีทรัพยสินหรือการยื่นบัญชีทรัพยสินใหถูกตอง
ครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1592 หรือมาตรา 1593 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลซึ่งสั่งตามมาตรา 1593 หรือศาล
ไมพอใจในบญัชีทรัพยสินเพราะทําขึ้นดวยความเลินเลออยางรายแรงหรือไมสุจริตหรือเห็นไดชัดวาผูปกครองหยอน
ความสามารถ ศาลจะสั่งถอนผูปกครองนั้นเสียก็ได 
 มาตรา 1595 กอนที่ศาลยอมรบับัญชีนั้น หามมิใหผูปกครองทํากิจการใด เวนแตเปนการเรงรอนและจําเปน  
แตจะยกขอหามดังกลาวขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตและเสยีคาตอบแทนไมได 
 มาตรา 1596 ถามีหนี้เปนคณุแกผูปกครองแตเปนโทษตอผูอยูในปกครองหรือเปนคณุแกผูอยูในปกครองแต
เปนโทษตอผูปกครอง ใหผูปกครองแจงขอความเหลานัน้ตอศาลกอนลงมือทําบัญชีทรัพยสิน 
 ถาผูปกครองรูวามีหนี้เปนคุณแกตนแตเปนโทษตอผูอยูในปกครอง และมิไดแจงขอความนั้นตอศาล หนี้ของผูปกครองนั้น
ยอมสูญไป 
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  ถาผูปกครองรูวามีหนี้เปนโทษตอตน แตเปนคุณแกผูอยูในปกครอง และมิไดแจงขอความนั้นตอศาล ศาลจะสั่งถอน
ผูปกครองก็ได 
  มาตรา 1597 เมื่อศาลเห็นสมควรโดยลําพงั หรือเมื่อผูมีสวนไดเสยีหรืออัยการรองขอศาลอาจสั่งใหผูปกครอง 
 (1)  หาประกนัอันสมควรในการจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครอง ตลอดจนการมอบคืนทรัพยสินนั้น 
  (2) แถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินของผูอยูในปกครอง 
 มาตรา 1598  ในระหวางปกครอง ถาผูอยูในปกครองไดทรัพยสินอันมคีามาโดยทางมรดกหรือการใหโดย
เสนหา ใหนํามาตรา 1592  ถึงมาตรา 1597  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 1598/1 ใหผูปกครองทําบัญชีทรัพยสินสงตอศาลปละครั้งนับแตวันเปนผูปกครอง แตเมื่อศาลไดรับ
บัญชีปแรกแลวจะสั่งใหสงบญัชีเชนวานัน้ในระยะเวลาเกนิหนึ่งปก็ได 
  มาตรา 1598/2 ผูปกครองมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับผูใชอํานาจปกครองตามมาตรา 1564 วรรคหนึ่ง  และมาตรา 1567 
 มาตรา 1598/3 ผูปกครองเปนผูแทนโดยชอบธรรมของผูอยูในปกครอง 
  ใหนํามาตรา 1570  มาตรา 1571  มาตรา 1572  มาตรา 1574  มาตรา 1575  มาตรา 1576  และมาตรา 1577  
มาใชบังคับแกผูปกครองและผูอยูในปกครองโดยอนุโลม 
  มาตรา 1598/4 เงินไดของผูอยูในปกครองนั้น ผูปกครองยอมใชไดตามสมควรเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและ
การศึกษาของผูอยูในปกครอง ถามีเหลือใหใชเพื่อแสวงหาผลประโยชน เฉพาะในเรือ่งตอไปนี ้
 (1) ซ้ือพันธบตัรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลไทยค้ําประกัน 
  (2) รับขายฝากหรือรับจํานองอสังหาริมทรัพยในลําดับแรก แตจํานวนเงนิที่รับขายฝากหรือรับจํานองตองไม
เกินกึ่งราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้น 

(3) ฝากประจําในธนาคารที่ไดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการในราชอาณาจักร 
  (4) ลงทุนอยางอื่นซึ่งศาลอนุญาตเปนพิเศษ 
 มาตรา 1598/5 ถาผูอยูในปกครองรูจักผิดชอบและมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ  เมื่อผูปกครองจะทํากิจการ
ใดที่สําคัญ ใหปรึกษาหารือผูอยูในปกครองกอนเทาที่จะทาํได 
  การที่ผูอยูในปกครองไดยนิยอมดวยนั้นหาคุมผูปกครองใหพนจากความรับผิดไม 
 มาตรา 1598/6 [72] ความปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผูอยูในปกครองตายหรอืบรรลุนิติภาวะ 
  มาตรา 1598/7 [73] ความเปนผูปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผูปกครอง 
 (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยไดรับอนุญาตจากศาล 
 (3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
  (4) เปนบุคคลลมละลาย 

(5) ถูกถอนโดยคําสั่งศาล 
  มาตรา 1598/8 [74] ใหศาลสั่งถอนผูปกครองในกรณีดังตอไปนี ้
 (1) ผูปกครองละเลยไมกระทําการตามหนาที่ 
  (2) ผูปกครองประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที ่
 (3) ผูปกครองใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
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  (4) ผูปกครองประพฤติมิชอบซึ่งไมสมควรแกหนาที ่
 (5) ผูปกครองหยอนความสามารถในหนาที่จนนาจะเปนอันตรายแกประโยชนของผูอยูในปกครอง 
  (6) มีกรณีดังบญัญัติไวในมาตรา 1587 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 1598/9 การรองขอใหถอนผูปกครองตามมาตรา 1598/8 นั้น ผูอยูในปกครองซึ่งมีอายุไมต่ํากวา 
สิบหาปบริบูรณ หรือญาติของผูอยูในปกครองหรืออัยการจะเปนผูรองขอก็ได 
  มาตรา 1598/10 ในระหวางพิจารณาคํารองขอใหถอนผูปกครอง ศาลจะตั้งผูจัดการชั่วคราวใหจดัการทรัพยสิน
ของผูอยูในปกครองแทนผูปกครองก็ได 
 มาตรา 1598/11 ถาความปกครองหรือความเปนผูปกครองสิ้นสุดลง ใหผูปกครองหรือทายาทรีบสงมอบ
ทรัพยสินที่จัดการแกผูอยูในปกครอง หรือทายาทหรือผูปกครองคนใหม และใหทําบัญชีในการจดัการทรัพยสินสง
มอบภายในเวลาหกเดือน และถามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพยสินนั้นกใ็หสงมอบพรอมกับบัญชี แตเมื่อ
ผูปกครองหรือทายาทรองขอศาลจะสั่งใหยืดเวลาก็ได 
 ใหนํามาตรา 1580  และมาตรา 1581  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา 1598/12 นับแตวันสงมอบบัญชี ใหเร่ิมคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินซึ่งผูปกครองหรือผูอยูในปกครองจะตองคืนใหแกกัน 
 ถาผูปกครองใชเงินของผูอยูในปกครองนอกจากเพื่อประโยชนของผูอยูในปกครองแลว  ใหเสยีดอกเบี้ย 
รอยละสิบหาตอปในจํานวนเงินนัน้ตั้งแตวันใชเปนตนไป 
 มาตรา 1598/13 ผูอยูในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของผูปกครอง เพื่อชําระหนี้ ซ่ึงคางอยูแกตน 
 บุริมสิทธินี้ใหอยูในลําดับทีห่กถัดจากบุริมสิทธิสามัญอยางอื่นตามมาตรา 253  แหงประมวลกฎหมายนี ้
 มาตรา 1598/14 ผูปกครองไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ เวนแตในกรณีตอไปนี้ 
 (1) มีขอกําหนดไวในพนิัยกรรมใหผูปกครองไดรับบําเหน็จ ในกรณีเชนวานี้ ใหผูปกครองไดรับบําเหน็จเทาที่
กําหนดในพินยักรรม 
 (2) ในกรณีทีพ่ินัยกรรมไมไดกําหนดบําเหน็จไว แตไมมีขอกําหนดหามผูปกครองรับบําเหน็จ ผูปกครองจะ
รองขอตอศาลใหกําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได ศาลจะกําหนดใหหรือไมเพียงใดกไ็ด 
 (3) ในกรณีทีไ่มมีคําสั่งตั้งผูปกครองไวในพนิัยกรรม และไมมีขอกําหนดหามผูปกครองรับบําเหน็จ ศาลจะ
กําหนดบําเหนจ็ใหแกผูปกครองในคําสั่งตั้งผูปกครองก็ได หรือถาศาลมิไดกําหนด  ผูปกครองจะรองขอตอศาลให
กําหนดบาํเหนจ็ในภายหลังกไ็ด ศาลจะกําหนดใหหรือไมเพียงใดก็ได 
 ในการพิจารณากําหนดบําเหน็จ ใหศาลพิเคราะหถึงพฤติการณ รายไดและฐานะความเปนอยูของผูปกครองและผูอยูในปกครอง 
 ถาผูปกครองหรือผูอยูในปกครองแสดงไดวา พฤติการณ รายไดหรือฐานะความเปนอยูของผูปกครองหรือ 
ผูอยูในปกครองไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ไดเขารับหนาที่ผูปกครอง ศาลจะสั่งใหบําเหน็จ งด ลด เพิ่ม  หรือกลับใหบําเหน็จแก
ผูปกครองอีกก็ได แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหใชบังคับแกกรณีที่มีขอกําหนดหามไวในพินัยกรรมมิใหผูปกครองไดรับบําเหน็จดวย 
 มาตรา 1598/15 [75] ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถและภริยาหรือสามีเปนผูอนุบาล ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตสิทธิตามมาตรา 1567 (2) และ (3) 
 มาตรา 1598/16 [76] คูสมรสซึ่งเปนผูอนุบาลของคูสมรสที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ มีอํานาจ
จัดการสินสวนตัวของคูสมรสอีกฝายหนึ่งและมีอํานาจจดัการสินสมรสแตผูเดียว แตการจัดการสินสวนตัวและ
สินสมรสตามกรณีที่ระบุไวในมาตรา 1476 วรรคหนึ่ง คูสมรสนั้นจะจดัการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 
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 มาตรา 1598/17 ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถและศาลเห็นไมสมควรใหคูสมรสเปนผูอนุบาล   
และตั้งบิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเปนผูอนุบาล ในกรณีเชนวานี้ ใหผูอนบุาลเปนผูจัดการสินสมรสรวมกันกับคูสมรสอีกฝาย
หนึ่ง เวนแตถามีเหตุสําคัญอันจะเกิดความเสียหายแกคนไรความสามารถ ศาลจะสั่งเปนอยางอื่นก็ได 
 อยางไรก็ตาม เมื่อมีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง คูสมรสอีกฝายหนึ่งมีสิทธิรองขอตอศาลใหส่ังแยกสินสมรสได 
 มาตรา 1598/18 [77] ในกรณทีี่บิดามารดาเปนผูอนุบาลบุตร ถาบุตรนั้นยังไมบรรลุนิตภิาวะใหนําบทบัญญัติวา
ดวยสิทธิและหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม   แตถาบุตรนั้นบรรลุนิติภาวะแลว ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตสิทธิตามมาตรา 1567 (2) และ (3) 
 ในกรณีที่บุคคลอื่นซึ่งมิใชบิดามารดาหรือมิใชคูสมรสเปนผูอนุบาล ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาผูอยูในความอนุบาลบรรลุนิติภาวะแลวจะใชสิทธิตามมาตรา 1567 (2) และ (3) ไมได 

หมวด  4 บุตรบุญธรรม 
 มาตรา 1598/19 [78] บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปจะรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมก็ได แตผูนั้นตองมี 
อายุแกกวาผูทีจ่ะเปนบตุรบุญธรรมอยางนอยสิบหาป 
 มาตรา  1598/20 การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวาสิบหาป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย 

มาตรา 1598/21 [79] การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมจะกระทําไดตอเมือ่ไดรับความยนิยอมของบิดาและ
มารดาของผูจะเปนบุตรบุญธรรม ในกรณทีี่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองตองไดรับ
ความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอํานาจปกครอง 
 ถาไมมีผูมีอํานาจใหความยนิยอมดังกลาวในวรรคหนึ่ง หรือมีแตบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน
ไมสามารถแสดงเจตนาใหความยนิยอมไดหรือไมใหความยินยอมและการไมใหความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอัน
สมควรและเปนปฏิปกษตอสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผูเยาว มารดาหรือบิดา หรือผูประสงคจะขอรับบุตร
บุญธรรมหรอือัยการจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตแทนการใหความยินยอมตามวรรคหนึ่งกไ็ด 
 มาตรา 1598/22 [80] ในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม ถาผูเยาวเปนผูถูกทอดทิ้งและอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก
ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและคุมครองเด็ก ใหสถานสงเคราะหเด็กเปนผูใหความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถาสถานสงเคราะห
เด็กไมใหความยนิยอม ใหนําความในมาตรา 1598/21 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 1598/23 [81] ในกรณีที่ผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้ง แตอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหและคุมครองเด็กบิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจ
ปกครอง จะทําหนังสือมอบอํานาจใหสถานสงเคราะหเด็กดังกลาว เปนผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมแทน
ตนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหนําความในมาตรา 1598/22 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 หนังสือมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งจะถอนเสียมิไดตราบเทาที่ผูเยาวยังอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้น 
 มาตรา 1598/24 [82] ผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนสถานสงเคราะหเด็กในการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/22 หรือมาตรา 
1598/23 จะรับผูเยาวซ่ึงอยูในความดูแลหรืออยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้นเปนบุตรบุญธรรมของตนเองไดตอเมื่อ
ศาลไดมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอของผูนั้นแทนการใหความยินยอมของสถานสงเคราะหเด็ก 
 มาตรา 1598/25 [83] ผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบตุรบุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับความยินยอม
จากคูสมรสกอน ในกรณีทีคู่สมรสไมอาจใหความยินยอมไดหรือไปเสยีจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูและหาตัวไมพบเปน
เวลาไมนอยกวาหนึ่งป ตองรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนญุาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น 
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 มาตรา 1598/26 ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกใน
ขณะเดียวกนัไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม 
 ถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผูเยาวซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวยจะตอง
ไดรับความยินยอมของคูสมรสซึ่งเปนผูรับบุตรบุญธรรมอยูแลวและมิใหนํามาตรา 1598/21 มาใชบังคับ [84] 
 มาตรา 1598/27 [85] การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมายแตถาผูจะเปนบุตร 
บุญธรรมนั้นเปนผูเยาวตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมกอน 
 มาตรา 1598/28 บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดยีวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น  
แตไมสูญสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนดิมา ในกรณีเชนนี้ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดหมดอาํนาจปกครอง 
นับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว 
 ใหนําบทบัญญัตใินลักษณะ 2  หมวด 2  แหงบรรพนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 1598/29 การรับบุตรบุญธรรมไมกอใหเกดิสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม
เพราะเหตุการณรับบุตรบุญธรรมนั้น 
 มาตรา 1598/30 ถาบุตรบุญธรรมซึ่งไมมีคูสมรสหรือผูสืบสันดานตายกอนผูรับบุตรบุญธรรม ผูรับบุตร 
บุญธรรมมีสิทธิเรียกรองเอาทรัพยสินที่ตนไดใหแกบตุรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเทาที่
ทรัพยสินนั้นยงัคงเหลืออยูภายหลังที่ชําระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแลว 
 หามมิใหฟองคดีเรียกรองสทิธิตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนกาํหนดหนึ่งปนบัแตเวลาที่ผูรับบุตรบุญธรรมไดรู 
หรือควรไดรูถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพนกําหนดสิบปนบัแตวนัที่บุตรบุญธรรมตาย 
 มาตรา 1598/31 การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลวจะเลิกโดยความตกลงกันใน
ระหวางผูรับบตุรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเมื่อใดกไ็ด 
 ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําไดตอเมื่อไดรับความยนิยอมของบิดา 
และมารดา และใหนํามาตรา 1598/20   และมาตรา 1598/21 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ไดรับผูเยาวเปนบตุรบุญธรรมตามมาตรา 1598/21 วรรคสอง มาตรา 1598/22 มาตรา 1598/23  
มาตรา 1598/24 หรือมาตรา 1598/26  วรรคสอง ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมให
กระทําไดตอเมื่อมีคําสั่งศาลโดยคํารองขอของผูมีสวนไดเสียหรืออัยการ [86] 
 การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
 มาตรา 1598/32 การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝาฝนมาตรา 1451 
 มาตรา 1598/33 คดีฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้นเมื่อ 
  (1) [87] ฝายหนึ่งทําการชัว่รายไมวาจะเปนความผิดอาญาหรือไม เปนเหตใุหอีกฝายหนึ่งอับอายขายหนาอยาง
รายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือไดรับความเสียหายหรือเดอืดรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
 (2) [88] ฝายหนึ่งหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่งอันเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งฟอง
เลิกได ถาบุตรบุญธรรมกระทําการดังกลาวตอคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ใหผูรับบุตรบุญธรรมฟองเลิกได 
 (3) [89] ฝายหนึ่งกระทําการประทุษรายอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีหรือคูสมรสของอีกฝายหนึ่งเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตใจอยางรายแรงและการกระทํานัน้เปนความผิดทีม่ีโทษอาญา อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
 (4) ฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง อีกฝายหนึ่งนัน้ฟองเลิกได 
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 (5) ฝายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝายหนึ่งไปเกนิหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนัน้ฟองเลิกได 
 (6) ฝายหนึ่งตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเกินสามป เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
 (7) ผูรับบุตรบุญธรรมทําผิดหนาที่บิดามารดา และการกระทํานั้นเปนการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
1564  มาตรา 1571 มาตรา 1573  มาตรา 1574  หรือมาตรา 1575  เปนเหตุใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟองเลิกได 
 (8) [90] ผูรับบุตรบุญธรรมผูใดถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด และเหตุที่ถูกถอนอาํนาจ
ปกครองนั้นมพีฤติการณแสดงใหเห็นวา ผูนั้นไมสมควรเปนผูรับบุตรบุญธรรมตอไป บุตรบุญธรรมฟองเลิกได 
 (9) [91] (ยกเลกิ) 
 มาตรา 1598/34 หามมิใหฟองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวนัที่ผูขอเลิกการรับ 
บุตรบุญธรรมรูหรือควรไดรูขอเท็จจริงอันเปนเหตใุหเลิกการนั้นหรือเมือ่พนกําหนดสบิปนับแตเหตนุั้นเกดิขึ้น 
 มาตรา 1598/35 [92] การฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมมีอายุไมครบสิบหาปบริบูรณ ใหบิดา
มารดาโดยกําเนิดเปนผูมีอํานาจฟองแทน แตถาบุตรบุญธรรมมีอายุสิบหาปบริบูรณแลว  บุตรบุญธรรมฟองไดโดยไม
ตองไดรับความยินยอมจากผูใด 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง อัยการจะฟองคดแีทนบุตรบุญธรรมก็ได 
 มาตรา 1598/36 การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล ยอมมีผลแตเวลาทีค่ําพิพากษาถึงที่สุด  
แตจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตไดจดทะเบียนแลว 
  มาตรา 1 598/37 [93] เมื่อผูรับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ใหบดิามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครองนับแตเวลาที่ผูรับบุตรบญุธรรมตาย หรือนบัแตเวลาที่จด
ทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/31 หรือนับแตเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเลิกการรับบตุร 
บุญธรรม เวนแตศาลเห็นสมควรสั่งเปนประการอื่น 
  ในกรณีที่มีการตั้งผูปกครองของผูเปนบุตรบุญธรรมไวกอนผูรับบุตรบุญธรรมตายหรือกอนการเลิกรับบุตร
บุญธรรม ใหผูปกครองยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไป เวนแตบิดามารดาโดยกําเนิดจะรองขอและศาลมีคําสั่งให 
ผูรองขอเปนผูมีอํานาจปกครอง 
  การเปลี่ยนผูใชอํานาจปกครองตามวรรคหนึ่งหรือผูปกครองตามวรรคสองไมเปนเหตุเสื่อมสิทธิที่
บุคคลภายนอกไดมาโดยสุจริตกอนผูรับบุตรบุญธรรมตายหรือกอนจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม 
  ใหพนกังานอยัการเปนผูมีอํานาจรองขอเพื่อใหศาลมีคําสั่งเปนประการอื่นตามวรรคหนึ่ง 

ลักษณะ  3 คาอุปการะเลี้ยงดู 
  มาตรา 1598/38 คาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา หรือระหวางบดิามารดากับบุตรนั้นยอมเรยีกจากกันได 
ในเมื่อฝายที่ควรไดรับอุปการะเลี้ยงดูไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดหูรือไดรับการอุปการะเลี้ยงดูไมเพยีงพอแกอัตภาพ 
คาอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได โดยคํานึงถึงความสามารถของผูมีหนาที่ตองให ฐานะของผูรับ
และพฤติการณแหงกรณ ี
  มาตรา 1598/39 เมื่อผูมีสวนไดเสยีแสดงวาพฤติการณ  รายได  หรือฐานะของคูกรณไีดเปลี่ยนแปลงไป  
ศาลจะสั่งแกไขในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูโดยใหเพกิถอน ลด เพิ่ม หรือกลับใหคาอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได 
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 ในกรณีที่ศาลไมพิพากษาใหคาอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแตเพียงอีกฝายหนึ่งไมอยูในฐานะที่จะใหคา
อุปการะเลี้ยงดูไดในขณะนัน้ หากพฤตกิารณ รายได หรือฐานะของอีกฝายหนึ่งนัน้ไดเปลี่ยนแปลงไปและพฤติการณ
รายไดหรือฐานะของผูเรียกรองอยูในสภาพที่ควรไดรับคาอุปการะเลี้ยงดู ผูเรียกรองอาจรองขอใหศาลเปลี่ยนแปลง
คําสั่งในคดีนัน้ใหมได 
  มาตรา 1598/40 คาอุปการะเลี้ยงดูนั้นใหชําระเปนเงนิโดยวิธีชําระเปนครั้งคราวตามกําหนด เวนแตคูกรณ ี
จะตกลงกันใหชําระเปนอยางอื่นหรือโดยวิธีอ่ืน ถาไมมกีารตกลงกันและมีเหตุพิเศษ เมื่อฝายใดฝายหนึ่งรองขอและ
ศาลเห็นสมควร จะกําหนดใหคาอุปการะเลี้ยงดูเปนอยางอื่นหรือโดยวธีิอ่ืน โดยจะใหชําระเปนเงนิดวยหรือไมก็ได 
  ในกรณีขอคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชนแกบุตร  
จะกําหนดใหบุตรไดรับการอปุการะเลี้ยงดูโดยประการใด ๆ นอกจากที่คูกรณีตกลงกัน หรือนอกจากที่ฝายใดฝายหนึ่ง
รองขอก็ได เชนใหไปอยูในสถานการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยใหผูที่มีหนาที่ตองชําระคาอุปการะเลี้ยงดูออกคาใชจาย 
ในการนี ้
  มาตรา  1598/41 สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะสละหรือโอนมิไดและไมอยูในขายแหงการบังคับคดี 

------------- 
[1]  มาตรา 1436 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[2]  มาตรา 1437 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[3]  มาตรา 1439 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[4]  มาตรา 1441 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[5]  มาตรา 1445 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 
[6] มาตรา 1446 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 
[7]  มาตรา 1447 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[8] มาตรา 1447/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[9]  มาตรา 1447/1 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 
[10]  มาตรา 1447/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[11]  มาตรา 1462 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 
[12]  มาตรา 1464 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[13]  มาตรา 1464/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[14]  มาตรา 1476 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[15]  มาตรา 1476/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[16] มาตรา 1477 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[17] มาตรา 1480 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[18] มาตรา 1482 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[19] มาตรา 1483 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[20] มาตรา 1484 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[21] มาตรา 1484/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[22] มาตรา 1486 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[23] มาตรา 1487 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[24] มาตรา 1490 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
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[25] มาตรา 1492 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[26] มาตรา 1492/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[27] มาตรา 1495 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[28] มาตรา 1496 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[29] มาตรา 1497 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[30] มาตรา 1497/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[31] มาตรา 1498 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[32] มาตรา 1499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[33] มาตรา 1499/1 เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[34] มาตรา 1500 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[35] มาตรา 1516 (1) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 
[36] มาตรา 1516 (4/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[37] มาตรา 1516 (4/2) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[38] มาตรา 1516 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[39] มาตรา 1519 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม 
พ.ศ. 2535 
[40] มาตรา 1520 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[41] มาตรา 1521 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[42] มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 
[43] มาตรา 1538 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[44] มาตรา 1539 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2533 
[45] มาตรา 1540 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[46] มาตรา 1542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[47] มาตรา 1543 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[48] มาตรา 1544 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[49] มาตรา 1545 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[50] มาตรา 1546 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 
[51] มาตรา 1548 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[52] มาตรา 1550 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[53] มาตรา 1552 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[54] มาตรา 1553 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[55] มาตรา 1555 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 
[56] มาตรา 1557 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 
[57] มาตรา 1566 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[58] มาตรา 1569/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[59] มาตรา 1574 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[60] มาตรา 1577 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม 
พ.ศ. 2535 
[61] มาตรา 1580 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
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[62] มาตรา 1584/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[63] มาตรา 1585 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[64] มาตรา 1586 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[65] มาตรา 1587 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[66] มาตรา 1588 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[67] มาตรา 1589 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[68] มาตรา 1590 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[69] มาตรา 1591 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[70] มาตรา 1592 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[71] มาตรา 1593 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[72] มาตรา 1598/6 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[73] มาตรา 1598/7 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[74] มาตรา 1598/8 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[75] มาตรา 1598/15 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[76] มาตรา 1598/16 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[77] มาตรา 1598/18 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[78] มาตรา 1598/19 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[79] มาตรา 1598/21 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[80] มาตรา 1598/22 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[81] มาตรา 1598/23 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[82] มาตรา 1598/24 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[83] มาตรา 1598/25 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[84] มาตรา 1598/26 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2533 
[85] มาตรา 1598/27 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[86] มาตรา 1598/31 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2533 
[87] มาตรา 15978/33 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[88] มาตรา 1598/33 (2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[89] มาตรา 1598/33 (3) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[90] มาตรา 1598/33 (8) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[91] มาตรา 1598/33 (9) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[92] มาตรา 1598/35 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 
[93] มาตรา 1598/37 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 
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 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรวางวิธีการจดทะเบียนครอบครัวตาม บทบัญญัติแหงประมวล 

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

 จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “พระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช  2478” 

 มาตรา 2 [1]  ใหใชพระราชบญัญัตินี้ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 เปนตนไป 

 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี ้
 (1) “นายทะเบียน” หมายความวาเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีผูมีหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ไดแตงตั้งขึ้น 

 (2)  “การจดทะเบียน” หมายความวา การจดขอความลงในทะเบยีนเพื่อความสมบูรณ  ตามกฎหมาย 

 (3)  “การบันทกึ” หมายความวา การจดขอความลงในทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานในการพิสูจน 
 มาตรา 4 บุคคลที่จะเปนพยานตามพระราชบัญญัตินี้ไมได คือ 

 (1) บุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (2) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 (3) บุคคลที่หหูนวก เปนใบ หรือจักษุบอดทั้งสองขาง 

มาตรา 5 การจดทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้จะทําที่สํานักทะเบียนแหงใด ๆ ดังทีก่าํหนดไวใน 

กฎกระทรวงกไ็ด ในกรณีที่มกีารจดทะเบียนที่เกีย่วของถึงกันมากกวาแหงหนึ่ง ใหหมายเหตใุนทะเบียนตาง ๆ  
ถึงการเกี่ยวของนั้น ๆ ดังที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 ใหใชบทบัญญัติในวรรคกอนนี้บังคับตลอดถึงการบันทึกดวย 

 มาตรา  6  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 14 คํารองขอจดทะเบยีนตองทําเปนหนังสือตามแบบที ่
กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 เมื่อนายทะเบยีนรับจดทะเบยีน ผูรองตองลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญในทะเบยีนตอหนานายทะเบยีนและ 

ตอหนาพยานสองคนซึ่งตองลงลายมือช่ือไวในทะเบยีนในขณะนัน้ดวย แตถาผูรองไมสามารถลงลายมือช่ือได 
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ใหนายทะเบียนหมายเหตไุวในทะเบยีน 

 โดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรส นอกจากจะปฏิบัติตามความในวรรคกอน  ถาทองที่ใด ขาหลวงประจํา
จังหวดัเหน็สมควรจะประกาศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยอมใหยืน่คํารองขอจดทะเบยีน 

สมรสตอกํานันทองที่ที่ชายหรือหญิงฝายใดหรือทั้งสองฝายที่มีถ่ินที่อยูก็ได [2] 
 คํารองเชนวานี้ตองมีลายมือช่ือของผูรองและพยาน 2 คน ลงตอหนากํานัน แตพยานคนหนึ่งนั้นตองเปน 

เจาพนกังานฝายปกครอง ซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูใหญบานขึ้นไป หรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรี
ขึ้นไป หรือหวัหนาสถานีตํารวจ หรือผูแทนราษฎร  เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาจงัหวัด หรือ
ทนายความ [3] 

พระราชบัญญัติ     จดทะเบียนครอบครัว     พุทธศักราช 2478 
ตราไว ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2478 
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 เมื่อไดรับคํารองโดยถูกตองแลว ใหกํานนัสงคํารองนั้นตอไปยังนายทะเบียนโดยเร็ว เพื่อพิจารณารบัจด
ทะเบียน ในการจดทะเบยีนนี้ ใหนายทะเบียนลงชื่อผูรองและพยานในทะเบยีนถือเปนแทนการลงลายมือช่ือ และ 

ใหถือวาการสมรสไดสมบูรณแตวันทีก่ํานนัรับคํารองนั้น [4] 
 มาตรา 7 รายการที่ลงไวในทะเบียนนั้น ใหนายทะเบียนลงวันเดือน ป และลายมือช่ือนายทะเบียนไวเปนสําคัญ 

 มาตรา 8 เมื่อไดรับจดทะเบียนสมรสหรือหยาโดยความยนิยอม นายทะเบียนตองออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนนั้นมอบใหฝายละฉบับโดยไมเรียกคาธรรมเนียม 

 มาตรา 9 ผูมีสวนไดเสียจะขอดูทะเบยีนไดโดยมิตองเสียคาธรรมเนียม แตถาขอสําเนารายการในทะเบียน 

ซ่ึงนายทะเบยีนรับรอง ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวง 

 มาตรา 10 เมื่อมีการรองขอใหจดทะเบยีนสมรสแลว ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรสให 
 การจดทะเบียนสมรสนั้น จะขอใหนายทะเบียนไปทํานอกสํานักทะเบียนก็ได แตตองเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 มาตรา 11 ถาบุคคลใดไดรับอนุญาตใหสมรสได โดยคาํพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ใหยืน่สําเนาคาํพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลที่รับรองวาถูกตองแลวนัน้ตอนายทะเบยีนในเมื่อรองขอจดทะเบยีน 

 มาตรา 12 ถาผูที่จะพึงใหความยินยอมไดใหความยินยอมโดยทําเปนหนังสือตามบทบัญญัติแหงมาตรา 1448 (2) แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยใหผูรองขอนําหนังสือนั้นยื่นตอนายทะเบียนเพื่อบันทึกในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 

 ถาผูที่จะพึงใหความยินยอมไดใหความยนิยอมดวยวาจาตอหนาพยานตามบทบัญญัติแหงมาตรา 1448 (3)  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหผูรองขอนําพยานนัน้ไปใหถอยคําตอนายทะเบยีน ถอยคําซึ่งพยานใหไวนั้น
ใหนายทะเบียนจดลงไวแลวใหพยานลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 มาตรา 13 หามมิใหนายทะเบียนจดทะเบยีนสมรสเมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาการมิไดเปนไปตามเงื่อนไข
แหงมาตรา 1445  มาตรา 1446  และมาตรา 1447 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา 14 เมื่อชายหรือหญิงฝายใดฝายหนึง่หรือทั้งสองฝายตกอยูในอนัตรายใกลความตายและโดยพฤติการณ
ที่เปนอยู นายทะเบียนไมสามารถจะไปจดทะเบียนใหได และผูใกลความตายจะทําคํารองตามแบบกไ็มได ผูนั้นจะรอง
ขอจดทะเบยีนสมรสดวยวาจาหรือดวยกิริยาก็ได แตตองรองตอพนักงานฝายปกครองซึ่งมีตําแหนงตั้งแตช้ันกํานนัขึ้น
ไป หรือตอนายตํารวจซึ่งมยีศตั้งแตนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือหวัหนาสถานีตํารวจหรือตอบุคคลซึ่งเปนพยานได
ตามพระราชบญัญัตินี้อยางนอยสองคนซึ่งอยูพรอมกัน 

 ถาชายหรือหญิงฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายตาย ใหผูที่ไดรับคํารองขอจดทะเบยีนตามความในวรรคกอน
พรอมดวยชายหรือหญิงที่ยังคงมีชีวิตอยู ถาหากมีไปแสดงตนตอนายทะเบียนโดยไมชักชา เพื่อใหถอยคําแสดง
พฤติการณแหงการรองขอแลวขอจดทะเบยีนสมรส 

 ถากรณีดังกลาวในวรรคตนเกิดในเรือเดินทะเลระหวางเดินทางจะรองตอนายเรือเสมอืนเปนเจาพนกังาน
ดังกลาวในวรรคตนก็ได และใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง มาบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 15 ถานายทะเบียนไมยอมรับจดทะเบียนสมรส ผูมีสวนไดเสียจะยื่นคํารองตอศาลก็ไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล 

 เมื่อศาลไตสวนไดความวาการไดเปนไปตามเงื่อนไขแหงกฎหมายครบถวนแลวก็ใหศาลมีคําสั่งไปใหรับจดทะเบียน 

 มาตรา 16 เมื่อศาลไดพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสหรือใหหยากนัแลว ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบยีน
บันทึกไวในทะเบียนก็ได แตตองยื่นสําเนาคําพิพากษาอนัถึงที่สุดที่รับรองวาถูกตองแลวตอนายทะเบียน 
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 มาตรา 17 ถาการใด ๆ อันเกีย่วกับฐานะแหงครอบครัวไดทําขึ้นในตางประเทศตามแบบซึ่งกฎหมายแหง
ประเทศที่ทําขึน้นั้นบัญญัติไว ผูมีสวนไดเสียจะขอใหบนัทึกในประเทศสยามก็ได แตตองยืน่เอกสารอันเปนหลักฐาน
แหงการนั้น โดยมีคํารับรองถูกตองพรอมกับคําแปลภาษาไทย ซ่ึงฝายนั้นตองเปน  ผูออกคาใชจาย 

 ถาการดังกลาวแลวไดทําขึ้นในตางประเทศตามแบบซึ่งกฎหมายสยามบัญญัติไว ใหเจาพนักงานทตูหรือกงสุล
สยามสงสําเนาทะเบียนหรือบันทึกซึ่งไดรับรองถูกตองแลว ไปยังกระทรวงการตางประเทศเพื่อสงตอไปยัง
กระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา 18 การจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมนั้น ใหนายทะเบยีนรับจดตอเมื่อสามีและภรยิารองขอ 

และไดนําหนงัสือตามที่ระบุไวในมาตรา 1498 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาแสดงตอนาย
ทะเบียนดวย 

 มาตรา 19 [5] ในกรณีที่บิดามาขอจดทะเบยีนเดก็เปนบตุรชอบดวยกฎหมาย ถาเดก็และมารดาเด็กอยูในฐานะ
ใหความยินยอมไดและไดมาใหความยินยอมดวยตนเองแลว ก็ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน 

 ถาเด็กและมารดาเด็กคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนไมมาใหความยินยอมดวยตนเอง ใหนายทะเบยีนมีหนังสือ
สอบถามไปยังผูที่ไมมาวาจะใหความยินยอมหรือไม  เมื่อนายทะเบียนไดรับหนังสือแจงความยนิยอมจากบุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลดังกลาวไดมาใหความยนิยอมดวยตนเองแลว กใ็หนายทะเบยีนรับจดทะเบียนแตถานายทะเบยีน
ไมไดรับแจงความยนิยอมภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหนายทะเบียนแจงให 
ผูขอจดทะเบยีนทราบถึงเหตทุี่ไมอาจรับจดทะเบียนไดโดยไมชักชา 

 บิดาจะรองขอใหนายทะเบียนไปจดทะเบยีนนอกสํานักทะเบียนก็ได แตตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 20 เมื่อศาลไดพิพากษาวาผูใดเปนบุตรชอบดวยกฎหมายแลว ผูมีสวนไดเสียจะยืน่สําเนาคําพิพากษา 

อันถึงที่สุดซึ่งรับรองถูกตองแลวมาใหบันทึกในทะเบยีนก็ได 
 มาตรา 21 เมื่อมีการเพิกถอนการรับรองบุตร ใหนํามาตรา 16  มาบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 22 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ใหผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเปนผูรองขอ 

 ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนตอเมื่อทั้งสองฝายใหถอยคําวา ไดปฏิบัตติามเงื่อนไขแหงกฎหมายในเรื่องรับ
บุตรบุญธรรมดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว  ถาปรากฏตอนายทะเบียนวาการมิไดเปนไป
ตามเงื่อนไขทีว่านั้น หรือถอยคําที่ไดใหไวไมเปนความจริงหามมิใหรับจดทะเบียน 

 ถานายทะเบยีนไมยอมรับจดทะเบยีนการรับบุตรบุญธรรม ผูรองขอจดทะเบยีนฝายหนึ่งฝายใดจะยื่นคํารองตอ
ศาลก็ไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เมื่อศาลไตสวนไดความวาการไดเปนไปตามเงื่อนไขแหงกฎหมายครบถวน
แลว กใ็หศาลมีคําสั่งไปใหรับจดทะเบียน 

 มาตรา 23 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงนั้นใหนายทะเบียนรับจดเมื่อทั้งสองฝายรองขอ 

 ถาศาลพิพากษาใหเพกิถอนหรือเลิกการรับบุตรบุญธรรม ใหนํามาตรา 16 มาบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 24 ถาสามีภริยาซึ่งไดทําการสมรสกันโดยสมบูรณกอนวันใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
บรรพ 5  รองขอใหบันทึกฐานะของภรยิาตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2477 ใหนายทะเบยีนบนัทึกไวในทะเบยีน 
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 มาตรา 25 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีหนาที่
รักษาการเทาที่เกี่ยวกับกระทรวงนั้น ๆ ใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง  
เพื่อการนั้นและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่จะเรียก 

 กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 
 

[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 52/-/หนา 1329/1 ตุลาคม 2478 

[2] มาตรา 6 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัติจดทะเบยีนครอบครัว (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482 

[3] มาตรา 6 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482 

[4] มาตรา 6 วรรคหา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482 

[5] มาตรา 19 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติจดทะเบยีนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 

 

 
 
 
 

โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรแกไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
 พุทธศักราช 2478 บางประการ 
              จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร 
ดังตอไปนี ้
              มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว (ฉบับที ่2) พุทธศักราช  2482” 
              มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
              มาตรา 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้ลงเปนวรรคสาม, ส่ี และหา ของมาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พุทธศักราช 2478 
             “โดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรส นอกจากจะปฏิบัติตามความในวรรคกอน ถาทองที่ใดขาหลวงประจาํจังหวดั
เห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ยอมใหยืน่คํารองขอจดทะเบียนสมรสตอ
กํานันทองที่ทีช่ายหรือหญิงฝายใดหรือทั้งสองฝายที่มีถ่ินที่อยูกไ็ด 
             คํารองเชนวานี้ตองมีลายมือช่ือของผูรองและพยาน 2 คน ลงตอหนากํานัน แตพยานคนหนึ่งนั้นตองเปน 
เจาพนกังานฝายปกครอง ซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูใหญบานขึ้นไป หรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรี
ขึ้นไป หรือหวัหนาสถานีตํารวจ หรือผูแทนราษฎร เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด หรือทนายความ 
              เมื่อไดรับคํารองโดยถูกตองแลว ใหกํานนัสงคํารองนั้นตอไปยังนายทะเบียนโดยเร็ว เพื่อพิจารณารบัจด
ทะเบียนในการจดทะเบยีนนีใ้หนายทะเบียนลงชื่อผูรองและพยาน ในทะเบียนถือเปนแทนการลงลายมือช่ือและใหถือ
วาการสมรสไดสมบูรณแตวนัที่กํานันรับคาํรองนั้น” 

มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมหีนาทีรั่กษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ     (ตามมติคณะรัฐมนตรี)     นิติศาสตรไพศาลย     รัฐมนตรี 

พระราชบัญญัต ิ    จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี 2)     พุทธศักราช 2482 
ตราไว ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2482 
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[รก.2482/-/1350/30 ตุลาคม 2482] 

        

   

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
      โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจดทะเบยีนครอบครัว 
      จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอไปนี ้
      มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533” 
      มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกความในมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช 2478  และให
ใชความตอไปนี้แทน 
      “มาตรา 19  ในกรณีที่บดิามาขอจดทะเบยีนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ถาเด็กและมารดาเดก็อยูในฐานะให
ความยินยอมไดและไดมาใหความยินยอมดวยตนเองแลวก็ใหนายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 
      ถาเด็กและมารดาเด็กคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนไมมาใหความยินยอมดวยตนเองใหนายทะเบยีนมีหนังสือ
สอบถามไปยังผูที่ไมมาวาจะใหความยินยอมหรือไม เมื่อนายทะเบียนไดรับหนังสือแจงความยนิยอมจากบุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลดังกลาวไดมาใหความยนิยอมดวยตนเองแลว กใ็หนายทะเบยีนรับจดทะเบียน แตถานายทะเบยีน
ไมไดรับแจงความยนิยอมภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ใหนายทะเบยีนแจงให
ผูขอจดทะเบยีนทราบถึงเหตทุี่ไมอาจรับจดทะเบียนไดโดยไมชักชา 
      บิดาจะรองขอใหนายทะเบียนไปจดทะเบยีนนอกสํานักทะเบยีนก็ได แตตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง” 

 

   

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 1548 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนเดก็เปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ไดถูกแกไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 จึงสมควรแกไขวิธีปฏิบัตใิน
การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว พ.ศ. 2478 ให
สอดคลองกับการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยดังกลาวดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

[รก.2533/187/43พ/26 กันยายน 2533] 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ     พิบูลสงคราม      นายกรัฐมนตร ี

พระราชบัญญัติ     จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี 3)     พ.ศ. 2533 
ใหไว  ณ  วันที ่ 8  กันยายน  พ.ศ. 2533 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ   พลเอก ชาติชาย ชุณหะวณั   นายกรฐัมนตรี 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญัญัติ

แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดงัตอไปนี ้
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522” 

มาตรา 2[1]   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัตไิวแลวในพระราชบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบญัญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “เด็ก” หมายความวา ผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “องคการสวัสดิภาพเด็ก” หมายความวา มลูนิธิ สมาคม หรือองคการที่กอตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยมี
วัตถุประสงคในการสงเคราะหเด็ก และปฏบิัติงานเกีย่วกบัการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
  “ศาล” หมายความวา ศาลคดเีด็กและเยาวชนตามกฎหมายวาดวยการจดัตั้งศาลคดีเดก็และเยาวชน  
หรือศาลจังหวดัในทองที่ที่ไมมีศาลคดีเด็กและเยาวชน 
 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ* 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 5 เพื่อคุมครองเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม การขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและการจดทะเบียน 
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 6 หามมิใหบุคคลใดนอกจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* สวนราชการที่กรมพัฒนาสงัคม 
และสวัสดิการ*มอบหมาย หรือองคการสวัสดิภาพเดก็ที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีดําเนินการเพื่อใหมีการรับเด็ก 
เปนบุตรบุญธรรมไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  มาตรา 7 องคการสวัสดิภาพเด็กที่ประสงคจะดําเนินการเพื่อใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากอธิบดี 
  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต การอนุญาตและแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 8 ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหองคการสวัสดิภาพเด็กไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ใหอธิบดี 
แจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลไปยงัองคการสวัสดิภาพเด็กนั้นโดยไมชักชา องคการสวัสดิภาพเด็กมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแจงคําสั่ง คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
  ในกรณีที่องคการสวัสดิภาพเด็กซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 แลวฝาฝนเงื่อนไขในการอนุญาต  

พระราชบัญญัติ     การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม     พ.ศ. 2522 
ใหไว ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 
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หรือกระทําการเปนภัยตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือตอสวัสดิภาพเดก็ อธิบดีมี 
อํานาจเพกิถอนใบอนุญาตได และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 9 ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบญุธรรม”  
ประกอบดวย อธิบดีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทน 
กรมการปกครอง ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนกรมอัยการ และผูทรงคุณวฒุิ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินแปดคน  
ในจํานวนนี้ตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ และผูอํานวยการศูนยอํานวยการรับเดก็เปนบุตร 
บุญธรรม เปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา 10 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวฒุิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแตงตั้งไวแลวยงัมี 
วาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอมใหผูไดรับแตงตั้งนั้น อยูในตําแหนงเทากบั 
วาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒซ่ึิงไดรับแตงตัง้ไวแลว 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
  มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนง  เมื่อ 
 (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เปนบุคคลลมละลาย 
  (4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมอืนไรความสามารถ 
  (5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย 
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก 
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
  มาตรา 13 คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อใหปฏิบัติการอยางใด 
อยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได 
  การประชุมของคณะอนกุรรมการใหนาํมาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนโุลม 
  มาตรา 14 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
  (1) ออกระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเกีย่วกบัการรับเด็กเปนบุตรบญุธรรม เพื่อใหศูนยอํานวยการ 
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม องคการสวัสดิภาพเด็กทีไ่ดรับใบอนุญาต และหนวยงานทีเ่กีย่วของปฏิบัต ิ
  (2) พิจารณา และมีมติในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
  (3) พิจารณาเรือ่งที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 

(4)  ใหคําแนะนําในเรื่องการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแกศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม  
องคการสวัสดิภาพเดก็ที่ไดรับใบอนุญาต และหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
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มาตรา 15 ใหศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบตุรบุญธรรมที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 
ทําหนาที่สํานกังานเลขานุการของคณะกรรมการ 

มาตรา 16 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือพนักงาน 
เจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้ 

(1) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดามารดา ผูปกครอง ผูขอรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม สถานสงเคราะห  
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานอันเปนที่อยูของเดก็ หรือสํานักงานขององคการสวัสดิภาพเดก็ ในระหวางพระอาทิตยขึน้ 
ถึงพระอาทิตยตก เพื่อพบ สอบถาม สืบเสาะขอเท็จจริง รวบรวมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ในสวนที่เกีย่วกับ 
สภาพความเปนอยูและการเลี้ยงดูเดก็ หรือตรวจตราการปฏิบัติงานขององคการสวัสดิภาพเด็ก กับมีอํานาจตรวจคน
สถานที่ดังกลาวเพื่อพบตัวเด็กหรือนําเด็กกลับคืน แตการตรวจคนเชนวานี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือ
ผูวาราชการจังหวัด และไดแสดงหนังสือนั้นใหเจาของหรือผูรักษาสถานที่ซ่ึงจะคนตรวจ ดูแลว 

ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดคนดวยตนเอง ไมตองมหีนังสืออนุญาตใหคน 
(2) ส่ังเปนหนงัสือใหบิดามารดา ผูปกครอง ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม หรือเจาหนาที่ขององคการ 

สวัสดิภาพเด็ก ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนมาใหหรือ 
ใหนําเด็กมาพบ หรือมอบเดก็คืน 
 มาตรา 17 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 18 หามมิใหผูใดพาหรือจัดสงเดก็ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงคใหมีการรับเด็ก 
เปนบุตรบุญธรรมไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 19 การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมีการทดลองเลี้ยงดูและไดรับอนุมัติใหรับเปนบุตรบุญธรรม 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
  การทดลองเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง มิใหใชบงัคับแกกรณีทีผู่ขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนพี่รวมบดิา 
มารดาพี่รวมบดิาหรือมารดา ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครองของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม หรือเปน
บุคคลอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง[2] 
  มาตรา 20 ผูใดประสงคจะขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหยื่นคําขอพรอมทั้งหนังสือแสดงความยินยอม      
ของบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบตุรบุญธรรมตามกฎหมาย ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครหรือตางประเทศใหยื่นตออธิบด ีสวนในจังหวดัอื่น 
ใหยืน่ตอผูวาราชการจังหวัด 

มาตรา 21 เมื่อไดรับคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว ใหพนักงานเจาหนาที่สอบคุณสมบัติและ 
ขอเท็จจริงเกีย่วกับสภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของผูขอรับเด็กเปนบุตรบญุธรรม บุคคลผูมีอํานาจ 
ใหความยินยอมในการรับเดก็เปนบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม 

มาตรา 22 เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวดั แลว แตกรณี ไดพจิารณารายงานการสอบคุณสมบัติและ
ขอเท็จจริงหรือเอกสารแสดงขอเท็จจริงตามมาตรา 20 และมาตรา 21 แลว ใหพิจารณาวาจะควรใหผูขอรับเด็กไป
ทดลองเลี้ยงดตูอไปหรือไม 
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  ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งวาไมควรใหนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดู ผูขอรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยทาํเปนคํารองยืน่ตอศาลภายในหกสิบวันนบัแตวนัทราบคําสั่ง คําสั่ง 
ของศาลชั้นตนใหเปนที่สุด 
  มาตรา 23 เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวดัมีคําสั่งใหทดลองเลี้ยงดูเดก็แลวใหผูขอรับเด็กรับมอบ 
เด็กที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมไปทดลองเลี้ยงดูได 

การทดลองเลี้ยงดูตองมีระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการทดลองเลี้ยงดูใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 24 ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู ถาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมถอนคําขอรับเด็กเปน 
บุตรบุญธรรม ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอม 

ในการรับเดก็เปนบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจาหนาที ่
การมอบเด็กคนืตามวรรคหนึ่งตองกระทําโดยไมชักชา ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  
มีคําสั่งเปนหนังสือแจงใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไปมอบคืนตามกําหนดโดยใหคํานึงถึง

ระยะทาง ความสะดวกในการนําเด็กไปมอบ และสวัสดภิาพของเด็ก 
มาตรา 25 ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู บิดาหรือมารดาไมวาจะเปนผูใหความยินยอมหรือไม อาจขอให 
ยกเลิกคําขอรบัเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นเสียก็ไดโดยยืน่คําขอตออธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด  

แลวแตกรณี ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหผูขอรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมมอบเด็กคืนแกบิดามารดา ซ่ึงเปนผูขอยกเลิกและใหนําความในมาตรา 24 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดเหน็วาการขอยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนปฏิปกษ 
ตอสวัสดิภาพของเด็ก หรือบิดาหรือมารดาที่เปนผูขอยกเลิกนั้น ไดถูกศาลสั่งถอนอํานาจปกครองแลว ใหผูขอรับ 
เด็กเปนบุตรบุญธรรมทดลองเลี้ยงดูเดก็ตอไป ผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูวาราชการ
จังหวดั โดยทาํเปนคํารองยืน่ตอศาลภายในสามสิบวันนบัแตวนัทราบคําสั่งดังกลาว คําสั่งของศาลชั้นตนใหเปนที่สุด 

มาตรา 26 ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู ถาพนักงานเจาหนาที่รองขอตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวดั  
แลวแตกรณี วาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไมเหมาะสมที่จะรับเดก็เปนบุตรบุญธรรม เมื่ออธิบดีหรือ 

ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหเลิกการทดลองเลี้ยงดูใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กแกพนักงานเจาหนาที่ 
และใหนําความในมาตรา 24 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  
โดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสัง่ดังกลาว 

คําสั่งของศาลชั้นตนตามวรรคสองใหเปนที่สุด 
มาตรา 27 เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตรบญุธรรมเหมาะสม 

ที่จะรับเดก็เปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งอนุมัติใหรับเดก็เปนบุตรบุญธรรม ใหดําเนินการขอจด 
ทะเบียนรับเดก็เปนบุตรบุญธรรมไดตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหถือวาความยินยอมของ 
บุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่ยื่นตามมาตรา 20 เปนความยินยอมในการจดทะเบียน 

มาตรา 28 เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตรบญุธรรม 
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ไมเหมาะสมที่จะรับเดก็เปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งไมอนมุัติใหรับเดก็เปนบุตรบุญธรรม ใหอธิบด ี
หรือผูวาราชการจังหวดั แลวแตกรณี ส่ังใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กนัน้คืนแกบุคคลผูมีอํานาจให 
ความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม บิดามารดา ผูปกครอง หรือพนักงาน เจาหนาที่ ในกรณีเชนนี ้
ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมอบเดก็คืน และใหนําความในมาตรา 24 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยทําเปนคํารองยื่น 
ตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวนัไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

ในระหวางการพิจารณาของศาล ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจรองตอศาลใหเด็กอยูในความเลี้ยงดูของผูรองก็ได 
คําสั่งของศาลชั้นตนตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนที่สุด 
มาตรา 29 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหรับเดก็เปนบุตรบุญธรรมตามมาตรา 27 แลว หรือในกรณีที่ม ี

การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 28 และศาลมีคําสั่งอนุญาตใหมีการรบับุตรบุญธรรมแลว  
หากผูขอรับเดก็เปนบุตรบุญธรรมไมดําเนนิการจดทะเบยีนรับเดก็เปนบุตรบุญธรรมภายในกําหนดหกเดือน 
นับแตวันที่ไดรับแจงคําอนุมตัิของคณะกรรมการ หรือนบัแตวนัที่ศาลมีคําสั่งใหถือวาผูนั้นสละสิทธิที่จะรับเด็ก 
เปนบุตรบุญธรรม และใหมอบเด็กคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยนิยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมหรือ 
พนักงานเจาหนาที่ และใหนาํความในมาตรา 24 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 30 เมื่อมีการอุทธรณคําสั่งโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลตามพระราชบัญญัตินี้ใหศาลสงสําเนา 
คํารองและแจงวันนั่งพิจารณาใหอธิบดี ประธานกรรมการ หรือผูวาราชการจังหวัดทราบ แลวแตกรณี 

มาตรา 31 การพิจารณาคดแีละการอานคําสัง่ศาลเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตาม 
พระราชบัญญตัินี้ใหกระทําโดยลับ เฉพาะบุคคลดังตอไปนี้เทานั้นอยูในหองพิจารณาได คือ 

(1) บิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และทนายความ 
(2) ผูขอรับเดก็เปนบุตรบุญธรรมและทนายความ 
(3) ผูคัดคานและทนายความ 
(4) พนกังานศาล 
(5) พนกังานเจาหนาที่และเจาหนาที่ขององคการสวัสดิภาพเด็กที่เกี่ยวของ 
(6) พยาน ผูเชีย่วชาญ และลาม 
(7) บุคคลที่ศาลเรียกใหมาแถลงขอเท็จจริง และบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควร 
ถาศาลเห็นวาในขณะหนึ่งขณะใด บุคคลบางคนไมควรอยูในหองพิจารณา ใหศาลมอํีานาจสั่งใหบคุคล

ทั้งหมดหรือบคุคลที่ศาลเห็นวาไมสมควรนัน้ ออกไปนอกหองพิจารณาก็ได 
มาตรา 32 หามมิใหผูใดโฆษณารูป ช่ือ หรือขอความใดซึ่งจะทําใหรูจกัตัวเด็กที่จะเปนหรือเปนบตุร 

บุญธรรม บิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กที่จะเปนหรือเปนบุตรบุญธรรม หรือผูขอรับหรือรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมและหามมิใหโฆษณาคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่จาํเปนตองกระทําเพื่อประโยชนของทางราชการ 
  มาตรา 33 การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

มาตรา 34 ผูใดฝาฝนมาตรา 6 หรือมาตรา 18 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกิน 
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 35 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 16 (1) หรือไมปฏิบตัิ 
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ตามคําสั่งตามมาตรา 16 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 36 ผูขอรับเด็กเปนบตุรบุญธรรมฝาฝนไมสงมอบเด็กคืนตามความในมาตรา 24 มาตรา 25  

วรรคหนึ่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา 37 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 38 ในกรณีที่ผูกระทาํความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบคุคลกรรมการ 

ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย  
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
  มาตรา 39 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย* รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการรับเดก็เปนบุตรบุญธรรม 
ซ่ึงแตเดิมเคยจาํกัดอยูเฉพาะในระหวางเครอืญาติและผูรูจักคุนเคยกันนัน้ บัดนี้ไดแพรขยายออกไปสู

บุคคลภายนอกอื่นๆ ทั้งคนไทยและคนตางดาว สมควรกาํหนดเงื่อนไขและวิธีการในการรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมไวเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเดก็ที่จะเปนบุตรบุญธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของเดก็เปนสําคัญและ
ปองกันการคาเด็กในรูปของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและเพื่อคุมครองประโยชนของบิดามารดาที่แทจริง 
ของเด็ก ตลอดจนประโยชนของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
 

พระราชบัญญัติการรบัเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2533[3] 
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากขอยกเวนไมตองทดลอง 
เล้ียงดูเดก็ที่จะเปนบุตรบุญธรรมที่กําหนดไวตามกฎหมายปจจุบนั คือพีร่วมบิดามารดา พี่รวมบิดาหรือมารดา  
ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครองนั้น ปรากฏวายังมีกรณีอ่ืนซึ่งสมควรไดรับการยกเวนอีก เชน  
กรณคีูสมรสฝายหนึ่งจะรับบตุรบุญธรรมหรือบุตรที่ติดมาของคูสมรสอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย  
จึงสมควรแกไขกฎหมายโดยเปดโอกาสใหมีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขกรณีที่จะไดรับ
ยกเวนเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสม จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ     ส. โหตระกิตย     รองนายกรัฐมนตร ี
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*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545[4] 

มาตรา 32 ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2533 ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย”  คําวา  
“กรมประชาสงเคราะห” เปน “กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ” และคําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” 
เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบญัญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติใหจดัตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมกีารตรา 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นัน้แลว และเนื่องจากพระราชบญัญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของ 
สวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดมิมาเปนของสวนราชการใหม  
โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนวุัตใิหเปนไปตาม
หลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายให
สอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาใน 
กฎหมายโอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมกีารโอนภารกจิของสวนราชการหรอืผูรับผิดชอบตาม 
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมกีารเปลี่ยนชื่อ 
สวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกบัการโอนอํานาจหนาที ่
 และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มกีารตัดโอนจากสวนราชการเดมิมาเปนของ 
สวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและ 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จงึจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 96/ตอนที่ พิเศษ/ฉบับพิเศษ หนา 21/22 เมษายน 2522 
[2] มาตรา 19 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
[3] ราชกิจจานเุบกษา เลม 107/ตอนที่ 187/ฉบับพิเศษ หนา 40 /26 กันยายน 2533 
[4] ราชกิจจานเุบกษา เลม 119/ตอนที่ 102 ก/หนา 66/8 ตุลาคม 2545 
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โดยที่เปนการสมควรใหใชกฎหมายอิสลามในการวินิจฉยัช้ีขาดคดแีพงเกี่ยวดวยเรื่องครอบครัวและ 

มรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นตนในจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ซ่ึงอิสลามศาสนิกเปนทั้งโจทก 
จําเลย หรือเปนผูเสนอคําขอในคดีที่ไมมีขอพิพาท พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงม ี
พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489” 
 มาตรา 2 [1]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3 ในการวินิจฉยัช้ีขาดคดีแพงเกีย่วดวยเร่ืองครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก ของศาลชั้นตนใน
จังหวดัปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ซ่ึงอิสลามศาสนิกเปนทั้งโจทกจําเลย หรือเปน  ผูเสนอคําขอในคดีที ่
ไมมีขอพิพาท ใหใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยวาดวยการนั้น เวนแตบทบัญญัติวาดวยอายุความมรดก ทั้งนี้ไมวา  มูลคดีเกิดขึ้นกอนหรือหลังวันใชพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 4 การพิจารณาคดีในศาลชั้นตนตามความในมาตรา 3 ใหดะโตะยุติธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพรอมดวยผูพิพากษา  

ใหดะโตะยุติธรรมมีอํานาจหนาที่ในการวินจิฉัยช้ีขาดขอกฎหมายอิสลาม และลงลายมือช่ือในคําพพิากษา 
ที่พิพากษาตามคําวินิจฉยัช้ีขาดนั้นดวย คาํวินิจฉยัช้ีขาดของดะโตะยุตธิรรมในขอกฎหมายอิสลามใหเปน 
อันเด็ดขาดในคดีนั้น 
 มาตรา 5 ใหนาํบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการคัดคานผูพิพากษามา 
ใชบังคับแกการคัดคานดะโตะยุติธรรมโดยอนุโลม  เมื่อมีเหตุที่ดะโตะยตุิธรรมปฏิบตัิหนาที่ไมได ใหคูความ 
ตกลงกันเลือกอิสลามศาสนิกหนึ่งนายปฏบิัติหนาที่แทนดะโตะยุติธรรมเฉพาะคดี ถาตกลงกันไมได ใหตางเสนอ 
ช่ืออิสลามศาสนิกที่สมควรตอผูพิพากษาหัวหนาศาลฝายละเทา ๆ กัน แตไมใหเกนิฝายละสามนาย เมื่อผูพิพากษา
หัวหนาศาลเลือกผูใดจากรายชื่อที่คูความเสนอนั้น ใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่แทนดะโตะยุติธรรมเฉพาะคดีนัน้ได 
 มาตรา 6  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบถงึคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลในวนัใช 
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตคดนีั้นเปนคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลชั้นตน และคูความหรือผูเสนอคําขอในคดีที ่
ไมมีขอพิพาทแลวแตกรณี ไดรองขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ใชพระราชบญัญัตินี้ ใหใชบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัตินี้บังคับ ในกรณีเชนนี้ใหศาลสั่งใหมกีารเสนอคําฟองหรือคําขอใหมและใหดําเนินการ 
พิจารณาพพิากษาตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 
 
 [1] ราชกิจจานุเบกษา เลม 63/ตอนที่ 77/หนา 633/3 ธันวาคม 2489 

 
 

พระราชบัญญัติ  วาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล  พ.ศ. 2489   
ใหไว ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ     พลเรือตรี ถ.ธํารงนาวาสวัสดิ ์    นายกรัฐมนตร ี
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  โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรตราพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 
  จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกนัแหงกฎหมาย พุทธศักราช 2481” 
 มาตรา 2 [1] ใหใชพระราชบญัญัตินี้ตั้งแตวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

ภาค  1     บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
 มาตรา 3 เมื่อใดไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ใดแหงประเทศสยามที่จะยกมา 
ปรับกับกรณีขดักันแหงกฎหมายได ใหใชกฎเกณฑทั่วไปแหงกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 
 มาตรา 4 ถาจะตองใชกฎหมายตางประเทศบังคับและตามกฎหมายตางประเทศนั้น กฎหมายที่จะใชบังคับ
ไดแกกฎหมายแหงประเทศสยาม ใหใชกฎหมายภายในแหงประเทศสยามบังคับ มิใชกฎเกณฑแหงกฎหมายสยาม 
วาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 
 มาตรา 5 ถาจะตองใชกฎหมายตางประเทศบังคับ ใหใชกฎหมายนัน้เพยีงที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแหงประเทศสยาม 
 มาตรา 6 ถาจะตองใชกฎหมายสัญชาติบังคับ และบุคคลมีสัญชาติตั้งแตสองสัญชาติขึ้นไปอันไดรับมาเปน
ลําดับ ใหใชกฎหมายสัญชาติที่บุคคลนั้นไดรับครั้งสุดทายบังคับ  ถาจะตองใชกฎหมายสัญชาติบังคับ และบุคคลมี
สัญชาติตั้งแตสองสัญชาติขึ้นไปอันไดรับมาคราวเดียวกนั ใหใชกฎหมายสัญชาติของประเทศซึ่งบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา
อยูบังคับ ถาบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยูในประเทศอื่นนอกจากประเทศซึ่งตนมีสัญชาติสังกัดอยู ใหใชกฎหมายภูมิลําเนา
ในเวลายื่นฟองบังคับ ถาภูมิลําเนาของบุคคลนั้นไมปรากฏ ใหใชกฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลนั้นมีถ่ินที่อยูบังคับ 
 ในกรณีใด ๆ ที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของบุคคล ถาสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดซึ่งขัดกันนัน้เปนสัญชาติไทย 
กฎหมายสัญชาติซ่ึงจะใชบังคับไดแกกฎหมายแหงประเทศสยาม 
  สําหรับบุคคลผูไรสัญชาติ ใหใชกฎหมายภูมิลําเนาของบุคคลนั้นบังคับ ถาภูมิลําเนาของบุคคลนั้นไมปรากฏ 
ใหใชกฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลนั้นมีถ่ินที่อยูบังคับ 
 ถาในการใชกฎหมายสัญชาติบังคับ จะตองใชกฎหมายทองถ่ิน กฎหมายเหลาประชาคม หรือกฎหมายศาสนา 
แลวแตกรณี กใ็หใชกฎหมายเชนวานั้นบังคบั 
 มาตรา 7 ในกรณมีีที่การขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคล สัญชาติของนิติบุคคลนั้นไดแกสัญชาติแหง
ประเทศซึ่งนิตบิุคคลนั้นมีถ่ินที่สํานักงานแหงใหญหรือที่ตั้งทําการแหงใหญ 
 มาตรา 8 ในกรณีที่จะตองใชกฎหมายตางประเทศบังคับ ถามิไดพิสูจนกฎหมายนั้นใหเปนที่พอใจแกศาล  
ใหใชกฎหมายภายในแหงประเทศสยาม 
 มาตรา 9 นอกจากจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดแหงประเทศสยาม ความสมบูรณเนื่องดวย
แบบแหงนิติกรรมยอมเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่นิติกรรมนั้นไดทําขึ้นอยางไรก็ดี กฎหมายของประเทศที่ทรัพยสินตั้งอยูยอม
ใชบังคับแกแบบที่จําเปนเพื่อความสมบูรณแหงสัญญา เอกสาร หรือนิติกรรมอื่น ๆ  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
 

พระราชบัญญัติ     วาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย      พุทธศักราช 2481 
ตราไว ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2481 
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ภาค  2      สถานะและความสามารถของบุคคล 
 มาตรา 10 ความสามารถและความไรความสามารถของบุคคลยอมเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้น 
แตถาคนตางดาวทํานิตกิรรมในประเทศสยาม ซ่ึงตามกฎหมายสัญชาติ คนตางดาวนั้นยอมจะไรความสามารถหรือมี
ความสามารถอันจํากัดสําหรับนิติกรรมนั้น ใหถือวาบุคคลนั้นมีความสามารถทํานิติกรรมนั้นไดเพยีงเทาที่จะมี
ความสามารถตามกฎหมายสยาม ความในวรรคนี้ไมใชแกนิตกิรรมตามกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดก 
 ในกรณีที่เปนนิติกรรมเกีย่วกับอสังหาริมทรัพย ความสามารถของบุคคลที่จะทํานิตกิรรมเชนวานัน้ยอม
เปนไปตามกฎหมายแหงถ่ินที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู 
 มาตรา 11 ถาคนตางดาวในประเทศสยามไดไปเสียจากภมูิลําเนาและถิน่ที่อยูตามเงื่อนไข ซ่ึงระบุไวในมาตรา 
53 และ 54 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การทีศ่าลสยามจะสัง่การใหทําพลางตามที่จําเปนนั้น ใหเปนไปตาม
กฎหมายสยามคําสั่งใหคนตางดาวดังกลาวแลวเปนคนสาบสูญ และผลแหงคําสั่งนั้นเทาที่ไมเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย 
ซ่ึงตั้งอยูในประเทศสยามกใ็หเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของคนตางดาวนัน้ 
 มาตรา 12 เหตทุี่ศาลสยามจะสั่งใหคนตางดาวซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในประเทศสยามอยูในความอนุบาล 
หรืออยูในความพิทักษไดนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้น อยางไรก็ดี มิใหศาลสยามสั่งใหบุคคลเชน
วานั้นอยูในความอนุบาล หรืออยูในความพทิักษ โดยอาศยัเหตุซ่ึงกฎหมายสยามมิไดยอมใหกระทํา ผลของการใหอยู
ในความอนุบาลหรือใหอยูในความพิทกัษดังกลาวแลว ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งศาลที่ส่ังใหบุคคลเชนวา
นั้นเปนผูไรความสามารถหรือเปนผูเสมือนไรความสามารถสังกัดอยู 

ภาค  3    หนี ้
 มาตรา 13 ปญหาวาจะพึงใชกฎหมายใดบังคับสําหรับสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญ หรือผลแหงสัญญานั้นใหวินจิฉัย
ตามเจตนาของคูกรณี ในกรณีที่ไมอาจหยัง่ทราบเจตนาชัดแจงหรือโดยปริยายได ถาคูสัญญามีสัญชาติอันเดยีวกนั 
กฎหมายทีจ่ะใชบังคับ ก็ไดแกกฎหมายสัญชาติอันรวมกนัแหงคูสัญญา ถาคูสัญญาไมมีสัญชาติอันเดียวกัน ก็ใหใช
กฎหมายแหงถ่ินที่สัญญานั้นไดทําขึ้น   ถาสัญญานั้นไดทําขึ้นระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทาง ถ่ินที่ถือวา
สัญญานั้นไดเกิดเปนสัญญาขึ้นคือถ่ินที่คําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ ถาไมอาจหยั่งทราบถิ่นที่วานั้นได กใ็หใช
กฎหมายแหงถ่ินที่จะพึงปฏบิัติตามสัญญานั้น สัญญายอมไมเปนโมฆะ ถาไดทําถูกตองตามแบบอันกําหนดไวใน
กฎหมายซึ่งใชบังคับแกผลแหงสัญญานั้น 
 มาตรา 14 หนีซ่ึ้งเกิดจากการจัดการงานนอกสั่ง หรือลาภมิควรได ใหบงัคับตามกฎหมายแหงถ่ินทีข่อเท็จจริง
อันเปนเหตุใหเกิดหนี้นั้นไดเกิดขึ้น 
 มาตรา 15 หนี้ซ่ึงเกิดจากการละเมิด ใหบังคับตามกฎหมายแหงถ่ินที่ขอเท็จจริงซึ่งทําใหเปนการละเมิดนั้นไดเกิดขึน้ ความใน
วรรคกอนไมใชแกบรรดาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ซ่ึงไมเปนการละเมิดตามกฎหมายสยาม กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม ฝายที่ตอง
เสียหายจะเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือทางแกอยางใดไมไดนอกจากที่กฎหมายสยามยอมใหเรียกรองได 

ภาค  4     ทรัพย 
 มาตรา 16 ใหใชกฎหมายแหงถ่ินที่ทรัพยสินตั้งอยูบังคับแกสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย   อยางไรก็ดี ในกรณีการสง
สังหาริมทรัพยออกนอกประเทศ ใหใชกฎหมายสัญชาติของเจาของทรัพยบังคับแกทรัพยนั้นตั้งแตเวลาสงทรัพยออกนอกประเทศ 
 มาตรา 17 สังหาริมทรัพยใด ๆ ซ่ึงไดยายทีไ่ปในระหวางฟองคดีเกีย่วกบัทรัพยสินนัน้ ใหคงบังคับตาม
กฎหมายแหงถ่ินที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูในขณะยื่นฟอง 
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ภาค  5    ครอบครัว 
       มาตรา 18 ความสามารถที่จะทําการหมั้น หรือเพิกถอนการหมั้นใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของคูหมั้น 
แตละฝาย ผลของการหมั้นใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งศาลที่พิจารณาและพิพากษาคดีสังกัดอยู 
 มาตรา 19  เงื่อนไขแหงการสมรสใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของคูกรณีแตละฝาย 
  มาตรา 20  การสมรสซึ่งไดทําถูกตองตามแบบที่บัญญัติไวในกฎหมายแหงประเทศทีท่ําการสมรสนั้น  
ยอมเปนอันสมบูรณ  การสมรสระหวางคนในบังคับสยาม หรือคนในบังคับสยามกบัคนตางดาว ซ่ึงไดทําใน
ตางประเทศโดยถูกตองตามแบบที่กฎหมายสยามกําหนดไว ยอมเปนอันสมบูรณ 
 มาตรา 21 ถาคูสมรสมีสัญชาติอันเดียวกนั หรือถาภริยาไดมาซึ่งสัญชาติแหงสามีโดยการสมรส ความสัมพันธ
ระหวางสามภีริยา ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติอันรวมกันแหงคูสมรส 
 ในกรณีที่ภริยามไิดไดมาซึ่งสัญชาติแหงสามีโดยการสมรส ความสัมพันธระหวางสามีภริยา ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติแหงสาม ี
 มาตรา 22 ถามิไดมีสัญญากอนสมรส ทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติ ถาสามีและ
ภริยามีสัญชาติแตกตางกัน ทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติแหงสามีอยางไรก็ดี ทรัพยสิน
ระหวางสามภีริยา ในสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายแหงถ่ินที่ทรัพยสินนัน้ตั้งอยู 
 มาตรา 23 ผลแหงการสมรสดังบัญญัติไวในสองมาตรากอน ยอมไมถูกกระทบกระทัง่ หากวาภายหลังการ
สมรสคูสมรสฝายใดฝายหนึง่หรือทั้งสองฝายไดมาซึ่งสัญชาติแตกตางกบัที่มีอยูหรือทีไ่ดมาขณะทําการสมรส 
 มาตรา 24 ในสวนที่เกีย่วกับทรัพยสินระหวางสามีภริยา ถาทําสัญญากอนสมรส ความสามารถที่จะทําสัญญา
ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติแหงคูสัญญาแตละฝาย 
 มาตรา 25 ถาคูสัญญามีสัญชาติอันเดยีวกัน ส่ิงซึ่งเปนสาระสําคัญและผลแหงสัญญากอนสมรส ใหเปนไปตาม
กฎหมายสัญชาติอันรวมกนัแหงคูสัญญา ถาคูสัญญาไมมีสัญชาติอันเดียวกัน ส่ิงซึ่งเปนสาระสําคัญและผลแหงสัญญา
กอนสมรสเชนวานัน้ ใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งคูสัญญาเจตนา หรือพึงสันนิษฐานไดวาไดมีเจตนาที่จะยอมอยูใต
บังคับแหงกฎหมายนัน้ ถาไมมีเจตนาเชนวานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายแหงประเทศที่คูสมรสตั้งภูมิลําเนาครั้งแรก
หลังจากการสมรส  อยางไรก็ดี ในสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ใหเปนไปตามกฎหมายแหงถ่ินที่ทรัพยสินนัน้ตั้งอยู 
 มาตรา 26 การหยาโดยความยินยอมยอมสมบูรณ ถากฎหมายสัญชาติแหงสามีและภริยาทั้งสองฝายยอมใหกระทําได 
 มาตรา 27 ศาลสยามจะไมพพิากษาใหหยากัน เวนแตกฎหมายสัญชาตแิหงสามีและภริยาทั้งสองฝายยอมให
หยาได  เหตหุยา ใหเปนไปตามกฎหมายแหงถ่ินที่ยื่นฟองหยา 
 มาตรา 28 การเพิกถอนการสมรส ใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งใชบังคับแกเงื่อนไขแหงการสมรส   อยางไรก็ดี ความสําคัญผิด กล
ฉอฉล หรือการขมขูอันจะเปนเหตุใหเพิกถอนการสมรส ใหเปนไปตามกฎหมายแหงถ่ินที่ไดกระทําการสมรส 
 มาตรา 29 การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายหรือไม ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติแหงสามีของมารดาในขณะ 
ที่บุตรนั้นเกดิ ถาหากในขณะที่กลาวนั้น สามีไดถึงแกความตายเสียแลว ก็ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของสามีใน
ขณะที่ถึงแกความตาย   ใหใชกฎหมายเชนเดียวกันบังคับการฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร 
 มาตรา 30 สิทธิและหนาที่ระหวางบิดามารดากับบุตรชอบดวยกฎหมาย ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดา 
 ในกรณีที่เดก็เกดิจากหญิงที่มิไดมกีารสมรสกับชาย สิทธิและหนาที่ระหวางมารดากับบุตร ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของมารดา 
 มาตรา 31 การรับเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดาในขณะที่รับเปนบุตร  
ถาหากในขณะนั้นบดิาไดถึงแกความตายเสียแลว กใ็หเปนไปตามกฎหมายสัญชาตขิองบิดาขณะที่ถึงแกความตาย 
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 มาตรา 32 กรณีที่จะจัดผูเยาวซ่ึงไมมีบิดามารดาใชอํานาจปกครอง ใหอยูในความปกครองก็ดี หนาที่และ
อํานาจของผูปกครองก็ดี กรณีที่ความปกครองสิ้นสุดลงก็ดี ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของผูเยาว แตในสวนที่
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย อํานาจของผูปกครองที่จะจัดการกับทรัพยสินเชนวานั้น ใหเปนไปตามกฎหมายแหงถ่ิน  
ที่ทรัพยสินนัน้ตั้งอยู  สวนผูเยาวซ่ึงมีสัญชาติตางประเทศ และมีภูมิลําเนาหรือถ่ินทีอ่ยูในประเทศสยาม จะจัดใหอยูใน
ความปกครองตามกฎหมายสยามก็ได ถาปรากฏจากพฤติการณแหงกรณีวา ตามองคการและระเบียบจัดการแหง 
ความปกครองซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายตางประเทศนั้น ไมเปนอันคุมครองประโยชนไดเสียของผูเยาวใหเปนผลตามสมควรได 
 มาตรา 33 การถอนอํานาจปกครอง ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศ ซ่ึงศาลที่ส่ังถอนอํานาจปกครองสังกัดอยู 
 มาตรา 34 สิทธิที่จะฟองบุพพการีเปนคดแีพงหรือคดีอาญา ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของผูสืบสันดาน 
 มาตรา 35 ถาผูรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมมีสัญชาติอันเดยีวกัน การรับบุตรบุญธรรม ใหเปนไปตาม
กฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้น ๆ  ถาผูรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมมีสัญชาติแตกตางกัน ความสามารถและ
เงื่อนไขแหงการรับบุตรบุญธรรมใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของคูกรณีแตละฝาย แตผลแหงการรับบุตรบุญธรรม
ระหวางผูรับบตุรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของผูรับบุตรบุญธรรม สิทธิและหนาที่
ระหวางบตุรบุญธรรมกับครอบครัวของตนตามกําเนดินัน้ ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของบุตรบุญธรรม 
 มาตรา 36 หนาที่อุปการะเลีย้งดู ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลซึ่งถูกเรียกรองใหอุปการะเลี้ยงดู 
อยางไรก็ดี บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูจะเรยีกรองเกนิกวาที่กฎหมายสยามอนุญาตไมได 

ภาค  6     มรดก 
 มาตรา 37 มรดกเทาที่เกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย ใหเปนไปตามกฎหมายแหงถ่ินที่ทรัพยสินนัน้ตั้งอยู 
 มาตรา 38 ในสวนที่เกีย่วกับสังหาริมทรัพย มรดกโดยสิทธิโดยธรรม หรือโดยพินยักรรม ใหเปนไปตาม
กฎหมายภูมิลําเนาของเจามรดกในขณะทีเ่จามรดกถึงแกความตาย 
 มาตรา 39 ความสามารถของบุคคลที่จะทําพินัยกรรม ใหเปนไปตามกฎหมายสัญชาตใินขณะที่ทําพนิัยกรรม 
 มาตรา 40 บุคคลจะทําพินยักรรมตามแบบที่กฎหมายสัญชาติกําหนดไวกไ็ด หรือจะทําตามแบบที่กฎหมาย
ของประเทศที่ทําพินัยกรรมกําหนดไวก็ได 
 มาตรา 41 ผลและการตีความพินัยกรรมกด็ี ความเสียเปลาแหงพินยักรรม หรือขอกําหนดพนิัยกรรมก็ด ี
ใหเปนไปตามกฎหมายภูมิลําเนาของผูทําพินัยกรรมในขณะที่ผูทําพินยักรรมถึงแกความตาย 
 มาตรา 42 การเพิกถอนพินยักรรมหรือขอกําหนดในพินยักรรม ใหเปนไปตามกฎหมายภูมิลําเนาของผูทํา
พินัยกรรมในขณะที่เพิกถอนพนิัยกรรม  การตกไปแหงพินัยกรรมหรือขอกําหนดในพินัยกรรมใหเปนไปตามกฎหมาย
ภูมิลําเนาของผูทําพินัยกรรมในขณะที่ถึงแกความตาย 
 

 
[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 55/-/หนา 1021/20 มีนาคม 2481 
 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ     พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตร ี
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดัง่ตอไปนี ้

ขอ 1  ใหที่วาการอําเภอและกิ่งอําเภอเปนสํานักทะเบยีนตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พ.ศ. 2478  และใหกองทะเบียน กรมมหาดไทย เปนสํานกัทะเบียนกลาง 

ขอ 2 [1] ใหผูอํานวยการกองทะเบียนหรือหัวหนากองทะเบียน กรมมหาดไทย เปนนายทะเบียนกลาง 
ใหนายอําเภอผูเปนนายทะเบียนประจําสํานกัทะเบียนอําเภอ 
ใหปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกิ่งอําเภอ 
ในกรณีที่นายทะเบียนไมอาจไปจดทะเบยีนนอกสํานักทะเบียนได  ใหปลัดอําเภอเปนนายทะเบยีน  

และไปดําเนินการจดทะเบียนได 
ขอ 3 [2] คํารองขอจดทะเบยีนและบันทกึทะเบียนครอบครัวใหเปนไปตามแบบ คร.1 
ขอ 4 คํารองขอจดทะเบยีนนัน้ ถานายทะเบยีนเห็นวาทําไมถูกแบบก็ดี หรือเขียนขอความบกพรองกด็ ีหรือมี

เหตุอันควรสงสัยวา การมิไดเปนไปตามเงือ่นไขแหงมาตรา 1445  มาตรา 1446  และมาตรา 1447  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกด็ี นายทะเบยีนอาจเรียกผูรองขอจดทะเบยีนมาสอบสวนเสียกอนทีจ่ะรับจดทะเบยีนก็ได 

ขอ 5 การรองขอจดทะเบยีน ในกรณีที่ผูรองขอจดทะเบยีนตายตามความในมาตรา 14 วรรค 2 แหง
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 เมื่อนายทะเบียนสอบสวนเหน็สมควรรับจดทะเบยีนแลว  
ใหนายทะเบียนบันทึกถอยคาํและพฤติการณแหงการรองขอนั้นไวในทะเบียนดวย 

ขอ 6  การจดทะเบียนการหยา ใหนายทะเบียนบันทกึลงไวในทะเบยีนสมรสดวยและถาการจดทะเบียนสมรส
นั้น ไดทําไว ณ สํานักทะเบยีนแหงอื่น ก็ใหนายทะเบยีนผูรับจดทะเบยีนการหยาสงสําเนาทะเบยีนการหยานัน้ไปยงั
นายทะเบียนผูรับจดทะเบยีนสมรส เพื่อจะไดบันทึกไวในทะเบยีนสมรสเปนสําคัญ 

ขอ 7  การจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมใหนําขอ 6 แหงกฎนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ 8  การบันทึกทุกอยาง ใหนายทะเบยีนบันทึกเหตุผล แลวลงวันเดือนปและลายมอืช่ือไวเปนสําคัญทุกครั้ง 
ขอ 9  การจดทะเบียนและการบันทึกทุกอยาง ใหนายทะเบียนคัดสําเนาสงสํานักทะเบียนกลางดวย 
ขอ 10  ผูมีสวนไดเสียอาจขอดูทะเบยีน ณ สํานักทะเบยีนที่รับจดทะเบียนไว หรือทะเบียนกลางไดโดยไมตอง

เสียคาธรรมเนียม  และถาจะขอสาํเนาใหนายทะเบยีนคัดสําเนาลงลายมือช่ือรับรองให โดยคิดคาธรรมเนียม 
ฉบับละสิบบาท 
 ขอ 11  ผูมีสวนไดเสียอาจยืน่คําขอตอนายทะเบียนใด ๆ เพื่อขอใหสอบถามนายทะเบียนกลางได  แตคําขอนั้น
ตองทําตามแบบที่สํานักทะเบียนกลางไดจดัพิมพขึ้น และตองเสียคาธรรมเนียมรายละสิบบาท  เมื่อไดชําระ
คาธรรมเนียมตอนายทะเบียนตนทางแลว จึงใหนายทะเบียนรับคําขอนั้นสงไปยังนายทะเบยีนกลางโดยเร็ว 
 ขอ 12  ถานายทะเบยีนไปจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนการรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนโดยมีผูขอ  
ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมรายละสองรอยบาท โดยใหผูขอจัดพาหนะให ถาผูขอไมจัดพาหนะให  ผูขอตอง
ชดใชคาพาหนะใหแกนายทะเบียนตามสมควร ทั้งนี้ เวนแต 
 

กฎกระทรวงมหาดไทย   ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว   พทุธศักราช 2478 
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(1) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนมุัติใหมีขึ้น  
ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมรายละยี่สิบบาท 

(2) การจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบยีนการรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนในทองที่หางไกล  
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนสวนรวม ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดอนุมัตใิหทาํได ใหนายทะเบียนเรียก 
คาธรรมรายละหนึ่งบาท 

 

 

[รก.2478/52/1355/1 ตุลาคม 2478] 
[1] กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 

 
กฎกระทรวงมหาดไทย  

ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478  (ฉบับท่ี 2) 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดงัตอไปนี ้
ขอ 1  ในกรณทีี่ยื่นคํารองขอจดทะเบียนสมรสตอกํานันเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนสมรสไวแลว   

ใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนั้นแกกํานนัเพื่อสงมอบใหคูสมรสฝายละฉบับ 
ขอ 2  ใหยกเลิกความในขอ 10 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กันยายนพุทธศักราช 2478  และใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ 10 ผูมีสวนไดเสียอาจจะขอดทูะเบียน ณ สํานักทะเบียนที่รับจดทะเบียนไวหรือทะเบียนกลาง 

ก็ได โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม และถาจะขอสําเนา ก็ใหนายทะเบยีนคัดสําเนาลงลายมือช่ือรับรองให  
โดยคิดคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท” 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 11  แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2478  
และใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 11 ผูมีสวนไดเสียอาจยืน่คําขอตอนายทะเบียนใด ๆ เพื่อขอใหสอบถามนายทะเบียนกลางกไ็ด แตคําขอ
นั้นตองทําตามแบบที่สํานักทะเบียนกลางไดจัดพิมพขึ้น และตองเสียคาธรรมเนียมรายละสองบาท เมื่อไดชําระ
คาธรรมเนียมตอนายทะเบียนตนทางแลว จึงใหนายทะเบียนรับคําขอนั้นสงไปยังนายทะเบยีนกลางโดยเร็ว” 

ขอ 4.  ใหยกเลิกความในขอ 12  แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2478  และใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ 12 ถามีผูขอใหนายทะเบียนไปจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบยีนการรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียน  

ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมรายละสิบบาท สวนพาหนะใหผูขอจัดหาใหตางหาก” 
ขอ 5  ใหยกเลิกแบบ คร. 1, คร. 5, คร. 9, คร. 13, คร. 16 ทายกฎกระทรวงมหาดไทย ใหไว ณ  

วันที่ 30 กนัยายน พุทธศักราช 2478 และใหใชแบบ คร. 1, คร. 5,  คร. 9, คร. 13, คร. 16 ทายกฎฉบบันี้แทน 
กฎใหไว ณ วนัที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2483 

 [รก.2483/-/66/30 เมษายน 2483] 

กฎใหไว ณ วนัที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2478 
ธํารงนาวาสวสัดิ์   รักษาการแทน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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กฎกระทรวงมหาดไทย   
ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478  (ฉบับท่ี 3) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดงัตอไปนี ้

ใหยกเลิกความในขอ 12 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 30 กันยายน 2478 ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) และใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 12 ถานายทะเบยีนไปจดทะเบยีนสมรส หรือจดทะเบียนการรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนโดยมผูีขอ  
ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมรายละสิบบาท สวนจัดพาหนะใหผูขอจัดหาใหตางหาก เวนแตการจดทะเบยีนสมรส 
ณ สถานที่ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมตัิใหมีขึ้น ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมรายละหนึ่งบาท” 

กฎใหไว ณ วนัที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2496 
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2499)  

ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครัว  พุทธศักราช 2478 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดัง่ตอไปนี ้
ขอ 1  ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบยีน

ครอบครัว พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2478 และใหใชความตอไปนีแ้ทน 
“ขอ 2 ใหผูอํานวยการกองทะเบียน หรือหวัหนากองทะเบียน กรมมหาดไทย เปนนายทะเบยีนกลาง 
ใหนายอําเภอผูเปนนายทะเบียนประจาํสํานักทะเบียนอําเภอ 
ใหปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปนนายทะเบียนประจําสํานัก ทะเบียนกิง่อําเภอ 
ในกรณีที่นายทะเบียนไมอาจไปจดทะเบยีนนอกสํานักทะเบียนได  ใหปลัดอําเภอเปนนายทะเบยีนและไป

ดําเนินการจดทะเบียนได” 
ใหไว ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2499                                                                         
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่ กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับเดิมได

กําหนดใหกรมการอําเภอเปนนายทะเบยีนประจําสํานักทะเบียน ณ ทีว่าการอําเภอและกิ่งอําเภอ และกําหนดให 
ตําแหนงหวัหนากองทะเบียน กรมมหาดไทย เปนนายทะเบียนกลาง บัดนี้ พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2495  แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499  
ไดเปลี่ยนแปลงอํานาจและหนาที่ของกรมการอําเภอ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอ และตาํแหนงหัวหนา 
กองทะเบยีนกรมมหาดไทย ไดเปลี่ยนแปลงเปนตําแหนงผูอํานวยการกองทะเบียน  จงึเปนการสมควรที่จะตองแก
กฎกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 โดยกําหนดให
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอเปนนายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบยีน ณ ที่วาการอําเภอและ
กิ่งอําเภอ และกําหนดใหผูอํานวยการกองทะเบียน กรมมหาดไทย เปนนายทะเบยีนกลางเพื่อใหสอดคลองตองกัน 
[รก.2499/84/1150/16 ตุลาคม 2499] 
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กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2503)   
ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครัว  พุทธศักราช 2478 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10 แหงกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478   (ฉบับที่ 2) และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 10 ผูมีสวนไดเสียอาจขอดูทะเบยีน ณ สํานักทะเบยีนที่รับจดทะเบียนไว หรือทะเบียนกลางไดโดยไมตอง
เสียคาธรรมเนียม และถาจะขอสําเนาใหนายทะเบียนคัดสําเนาลงลายมือช่ือรับรองให โดยคิดคาธรรมเนียมฉบับละสิบบาท” 

ขอ 2  ใหยกเลิกความในขอ 11 แหงกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 11 ผูมีสวนไดเสียอาจยืน่คําขอตอนายทะเบียนใด ๆ เพื่อขอใหสอบถามนายทะเบียนกลางได แตคําขอนั้น
ตองทําตามแบบที่สํานักทะเบียนกลางไดจดัพิมพขึ้น และตองเสียคาธรรมเนียมรายละสิบบาท เมื่อไดชําระ
คาธรรมเนียมตอนายทะเบียนตนทางแลว จึงใหนายทะเบียนรับคําขอนั้นสงไปยังนายทะเบยีนกลางโดยเร็ว” 

ขอ 3  ใหยกเลิกความในขอ 12  แหงกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 3) และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 12 ถานายทะเบยีนไปจดทะเบยีนสมรสหรือจดทะเบยีนการรับรองบุตรนอกสํานกัทะเบยีนโดยมีผูขอ ให
นายทะเบียนเรยีกคาธรรมเนยีมรายละหนึ่งรอยบาท สวนพาหนะใหผูขอจัดใหตางหาก เวนแตการจดทะเบยีนสมรส ณ 
สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนมุัติใหมีขึ้น ใหนายทะเบียนเรยีกคาธรรมเนยีมรายละสิบบาท” 

ใหไว ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2503 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติจดทะเบยีนครอบครัว 

พุทธศักราช 2478 ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนครอบครัวไวตามสภาพที่เปนอยูในสมัยเมื่อประกาศใช  
ตอมาสถานการณทางการเงนิเปลี่ยนแปลงไปจึงสมควรกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบยีนครอบครัวเสียใหม
ใหเหมาะสมกบัสถานการณในปจจุบนั  [รก.2503/78/824/27 กันยายน 2503] 

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2522)   
ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 19 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในขอ 12 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 12 ถานายทะเบยีนไปจดทะเบยีนสมรส หรือจดทะเบียนการรับรองบุตรนอกสาํนักทะเบียนโดยมีผูขอ  
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ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมรายละสองรอยบาท โดยใหผูขอจัดพาหนะให ถาผูขอไมจัดพาหนะให ผูขอตอง
ชดใชคาพาหนะใหแกนายทะเบียนตามสมควรทั้งนี้ เวนแต 

(1) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนมุัติใหมีขึ้น  
ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมรายละยี่สิบบาท 

(2) การจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนการรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนในทองที่หางไกล เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนเปนสวนรวม ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดอนุมตัิใหทําได ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมรายละหนึ่งบาท” 

ใหไว ณ วันที่ 29  มกราคม พ.ศ. 2522 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบยีน

สมรส และการจดทะเบยีนการรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียน ที่กําหนดไวในปจจุบนัไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ 
สมควรแกไขเสียใหมใหเหมาะสม และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประชาชนในทองที่หางไกลได
จดทะเบียนสมรส  และมีการรับรองบุตรใหถูกตองตามกฎหมาย สมควรใหมกีารจดทะเบียนสมรส  หรือจดทะเบียน
การรับรองบุตรในทองที่ดังกลาวนั้นไดโดยกําหนดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนไวในอัตราต่ําเปนพิเศษ  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
[รก.2522/51/116/10 เมษายน 2522] 

กฎกระทรวงมหาดไทย  ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2538)  
ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครัว  พุทธศักราช 2478 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติ 
จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้

ใหยกเลิกแบบ คร.5 ทายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478  (ฉบับที่ 2) และใหใชแบบ คร.5 ทายกฎกระทรวง นีแ้ทน 

ใหไว ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่เปนการสมควร  แกไขเพิ่มเตมิแบบคํารอง

ขอจดทะเบยีนการหยา (คร.5) ทายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบยีนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) เพื่อใหใชไดทั้งในการจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมและการหยา 
โดยคําพิพากษา  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
[รก.2538/48ก/6/28 พฤศจิกายน 2538] 

กฎกระทรวงมหาดไทย  ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2541)   
ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครัว  พุทธศักราช 2478 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5  มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติจดทะเบยีน
ครอบครัว พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้

ขอ 1  ใหยกเลิกความในขอ 3  แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบยีน
ครอบครัว พุทธศักราช 2478  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ 3 คํารองขอจดทะเบยีนและบันทึกทะเบียนครอบครัวใหเปนไปตามแบบ คร. 1” 
ขอ 2  ใหยกเลิกแบบ คร. 1 คร. 9 คร. 13 และ คร. 16 ทายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน

พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความ
ในพระราชบญัญัติจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช 2478  (ฉบับที่ 2) และแบบ คร. 5 ทายกฎกระทรวงมหาดไทย 
ออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 7 
(พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช 2478  และใหใชแบบ คร. 1 ทาย
กฎกระทรวงนีแ้ทน 

ขอ 3  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
ใหไว ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยทีค่ํารองขอจดทะเบียนสมรส คํารองขอจด

ทะเบียนการหยา คํารองขอจดทะเบยีนรับรองบุตร คํารองขอจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม และคํารองขอจดทะเบยีน 
เลิกรับบุตรบุญธรรม ซ่ึงมีแบบตามที่กําหนดไวในขอ 3 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบญัญัติ
จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ปจจุบนัคํารองขอจดทะเบยีนในประเภทตาง 
ๆ ดังกลาวหมดความจําเปนตองกําหนดไว สมควรปรับปรุงคํารองขอจดทะเบยีนดังกลาวรวมทั้งคํารองขอบันทึกใน
ทะเบียนใหมีเพียงแบบเดียวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี ้
[รก.2541/10ก/3/4 มีนาคม 2541] 
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โดยที่ระเบยีบการจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2483 ไดใชบังคับมานานแลวและไมสอดคลองกับ

ภาวการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนและบันทกึทะเบียนครอบครัวใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบยีบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 
(1) ระเบยีบการจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช 2483 
(2) ระเบยีบการจดทะเบยีนครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
(3) ระเบยีบการจดทะเบยีนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 4  ใหอธิบดีกรมการปกครองรักษาการตามระเบยีบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวนิิจฉัยปญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติตามระเบียบนี ้

  บททั่วไป 
ขอ 5 ในระเบยีบนี ้
“ทะเบียนครอบครัว” ใหหมายความถึง ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหยา ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตร

บุญธรรม ทะเบียนเลิกรับบตุรบุญธรรม ทะเบียนฐานะของภริยา และทะเบียนฐานะแหงครอบครัว 
“จังหวดั”   หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร ดวย 

 “ผูวาราชการจงัหวัด” หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร ดวย 
 “สํานักทะเบยีนอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักทะเบยีนกิ่งอําเภอ และสํานักทะเบยีนเขตดวย 
 “นายทะเบียน”  หมายความวา นายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนประจําสํานกัทะเบียน 
กิ่งอําเภอ และนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเขต 
 “ผูมีสวนไดเสยี”   หมายความวา 
 (1) คูกรณทีี่มนีิติสัมพันธกนัในทะเบียนครอบครัว 
 (2)   คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูอนุบาล ผูพิทักษ บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม ของบุคคลตาม (1) 
 (3) ผูซ่ึงนายทะเบียนเห็นวามีหรืออาจมีประโยชนสวนไดเสียเกีย่วกับทะเบียนครอบครัวนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 “การสงเอกสาร” หมายความรวมถึง การสงเอกสารทางเครื่องโทรสาร หรือระบบอื่นใด ใหแกผูรับโดยมี
หลักฐานการไดสงโดยเครื่องโทรสารหรือระบบนั้น 
 “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความถึง ระบบการประมวลผลขอมูลการทะเบียนครอบครัวดวยเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 ขอ 6 ในการรองขอจดทะเบยีนหรือบันทกึ ผูรองจะรองขอตอนายทะเบยีน ณ สํานักทะเบียนอําเภอแหงใดแหง
หนึ่งกไ็ด เวนแตการรองขอจดทะเบียนสมรสตอกํานันทองที่ตามขอ 17 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจดทะเบียนครอบครวั   พ.ศ. 2541 
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 ขอ 7 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบยีนหรือบันทกึ นายทะเบียนตองรับจดทะเบียนหรือบันทกึให เวนแตจะปรากฏ
วามิไดเปนไปตามเงื่อนไขแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 
 กรณีที่นายทะเบียนไมสามารถดําเนินการตามความประสงคของผูรองไดใหนายทะเบยีนแจงใหผูรองทราบ
พรอมเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได 
 ขอ 8 ในการรองขอจดทะเบยีนหรือบันทกึ ใหผูรองยื่นคาํรองตามแบบ คร.1 และใหนายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหสําหรับบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตามกฎหมายหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว รวมทั้งสําเนาทะเบยีนบานของผูรอง 
 ถาผูรองเปนบุคคลตางดาวซึ่งไมสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวตามวรรคหนึ่งได ใหนายทะเบียนตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่สามารถพิสูจนไดวาผูรองเปนใคร และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายไทยวาดวยการนั้นหรือไม 

ขอ 9  ถาผูรองหรือผูใหความยินยอมหรือพยาน ไมอาจลงลายมือช่ือไดบคุคลดังกลาวจะพิมพลายนิ้วมือแทน
การลงลายมือช่ือก็ได โดยใหนายทะเบยีนเขียนกํากับไววาเปนลายพิมพนิ้วมือของบคุคลใด แตถาไมสามารถกระทําได
โดยวิธีใดเลย ใหนายทะเบียนบันทึกเหตุขดัของไวในชองลายมือช่ือนั้น 

ในกรณีที่ผูรองหรือผูใหความยินยอมหรือพยาน ประสงคจะลงลายมือช่ือเปนภาษาตางประเทศ ใหนาย
ทะเบียนสอบถามบุคคลดังกลาววาชื่อตวั ช่ือรอง ช่ือสกุลนั้น มีสําเนียงไทยวาอยางไรแลวเขียนเปนภาษาไทยกํากับไว 

ขอ 10  ถาผูมีอํานาจใหความยินยอมไดใหความยินยอมโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใชการใหความยนิยอมในขณะจด
ทะเบียน เมื่อนายทะเบยีนไดรับจดทะเบยีนแลวใหแจงผูมอํีานาจใหความยินยอมทราบ 
 ขอ 11 ในการลงรายการคํานํานาม ช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล รวมทั้งเลขประจําตัวประชาชนของผูรองในทะเบียน
ครอบครัว ใหนายทะเบียนลงรายการตามเอกสารหรือหลักฐานที่ผูรองนํามาแสดง 
 ในกรณีที่ผูรองนําเอกสารหรือหลักฐานภาษาตางประเทศมาแสดงพรอมคําแปลเปนภาษาไทยที่รับรองถูกตอง 
ใหนายทะเบียนลงรายการในทะเบยีนครอบครัวเปนภาษาไทย 
 ขอ 12  ในการลงรายการเลขทะเบียนในทะเบียนครอบครัว ใหนายทะเบยีนกําหนดเลขทะเบียนของทะเบียน
ครอบครัวแตละประเภทเปนสองตอน ตอนหนาเปนเลขลําดับที่ซ่ึงไดรับจดทะเบียนในปหนึ่ง ๆ เมือ่ขึ้นปใหมใหขึ้น
หนึ่งใหม สวนตอนหลังเปนเลขลําดับที่ซ่ึงสํานักทะเบยีนอําเภอไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไวทั้งหมด 

หมวด 2 การจดทะเบียนสมรส 
 ขอ 13  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองขอจดทะเบียนสมรส ณ สํานักทะเบียนอําเภอ ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคํารองและหลักฐานตามขอ 8 ของผูรองทั้งสองฝาย 
 (2) ตรวจสอบวาผูรองทั้งสองฝายมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขแหงกฎหมายหรอืไม ในกรณีทีผู่รองเปน
ผูเยาวใหตรวจสอบหลักฐานของผูใหความยินยอมหรือหลักฐานแสดงความยินยอม 
 (3) ลงรายการในทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสําคัญการสมรส (คร.3) ใหครบถวน ในกรณีที่ผูรองทั้งสองฝาย
ประสงคจะใหบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือเร่ืองอื่นใหนายทะเบียนบันทกึไวในชองบันทกึ 
 (4) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม (ถามี) และพยานลงลายมอืช่ือในทะเบยีนสมรส (คร.2) 
 (5) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนสมรส (คร.2) และในใบสําคัญการสมรส (คร.3) 
 (6) มอบใบสําคัญการสมรส (คร.3) ใหแกคูสมรสฝายละหนึ่งฉบับ รวมทั้งกลาวอํานวยพรและแนะนําวธีิ
ปฏิบัติในหนาที่ระหวางสามภีริยาตามสมควร 
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 (7) ดําเนินการตามขอ 43 
 ขอ 14  เมื่อมีผูรองขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียนในเขตอํานาจของ 
นายทะเบียน โดยระบวุาจะใหนายทะเบยีนไปจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และสถานที่ใด หากนายทะเบยีน
เห็นสมควร ใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี้ 
 (1) ดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามขอ 13 สําหรับทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสําคัญการสมรส (คร.3)  
ใหแยกใชตางหาก โดยกําหนดอักษร "ก" นําหนาเลขทะเบียน 
 (2) ในกรณีทีม่ีผูขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียนใน วัน เวลา เดยีวกันหรือ
ใกลเคียงกัน ใหแยกใชทะเบยีนสมรส (คร.2) และใบสําคัญการสมรส (คร.3)   ตางหาก โดยกาํหนดอักษรหนาเลข
ทะเบียนเปน "ข" หรือ "ค" หรือ "ง" หรือ "จ" เพิ่มเติมไปตามลําดับ 
 (3) บันทกึเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่ใด 
 (4) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ 15 เมื่อนายทะเบยีนเห็นสมควรออกไปรับจดทะเบยีนสมรสนอกสํานักทะเบียน ในทองที่หางไกล  
ใหนายทะเบียนดําเนนิการดงันี้ 
 (1) ขออนุมัติตอผูวาราชการจงัหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียนในทองที่หางไกลโดย 
ระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน 
 (2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ วัน เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียนในทองที่หางไกลแลว 
และมีผูรองขอจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และสถานที่ดงักลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามขอ 13 สําหรับทะเบียน
สมรส (คร.2) และใบสําคัญการสมรส (คร.3) ใหแยกใชตางหากโดยกําหนดอักษร “ท” นําหนาเลขทะเบียน 
 (3) บันทกึเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่ใด 
 (4) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ 16 เมื่อนายทะเบยีนเห็นสมควรออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน นอกจากขอ 14 และขอ 15  
ใหนายทะเบียนดําเนนิการดงันี้ 
 (1) ขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
โดยผานจังหวดั เพื่อออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบยีน โดยระบวุัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน 
 (2) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายอนุมัติ วัน 
เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบยีนแลว และมีผูรองขอจดทะเบยีนสมรสในวัน เวลา และ
สถานที่ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายอนุมัติใหรับจด
ทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน ใหนายทะเบียนดําเนนิการจดทะเบยีนสมรสตามขอ 13 สําหรับทะเบียนสมรส  
(คร.2) และใบสําคัญการสมรส (คร.3) ใหแยกใชตางหากโดยกาํหนดอักษร “ร” นําหนาเลขทะเบยีน 
 (3) บันทกึเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่ใด 
 (4) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ 17 ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัดประกาศวาทองที่ใดสามารถรับคํารองขอจด
ทะเบียนสมรสของผูรองฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายซึ่งมีถ่ินที่อยูเดียวกันกับกาํนันทองที่นั้น ใหนายทะเบียนดาํเนินการดังนี้ 
 (1) นําประกาศของผูวาราชการจังหวัดปดไว ณ สํานักทะเบียนอําเภอและที่ทําการกํานันทองถ่ิน 
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 (2) แจงใหกํานันทองที่ที่มีอํานาจรับคํารองขอจดทะเบยีนสมรสทราบวาเมื่อมีผูรองขอจดทะเบยีนสมรสตอ
กํานัน ใหผูรองและพยานสองคน ซ่ึงพยานคนหนึ่งนัน้ตองเปนเจาพนักงานฝายปกครอง ซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตช้ัน
ผูใหญบานขึ้นไป หรือนายตาํรวจซึ่งมียศตัง้แตช้ันรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือหัวหนาสถานีตํารวจ หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือทนายความ  
ลงลายมือช่ือในคํารองตามแบบ คร.1 ตอหนากํานนัและเมื่อไดรับคํารองดังกลาวแลว ใหกํานันสงคํารองไปยัง 
นายทะเบียนเพื่อพิจารณารบัจดทะเบียน 
 (3) เมื่อไดรับคํารองจากกํานันแลว ถาเหน็วาการมิไดเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายใหระงับการจดทะเบยีน
สมรสแลวแจงใหกํานันเพื่อแจงใหผูรองทราบถาเห็นวาถูกตองใหดําเนนิการจดทะเบยีนสมรสตามขอ 13 (3) (5) และ 
(7) โดยระบุช่ือของผูรองและพยานในชองลายมือผูรองขอจดทะเบยีนและชองลายมือช่ือพยานในหนาทะเบยีน และ
บันทึกในหนาที่บันทึกใหชัดเจนวาผูรองและพยานไดลงลายมือช่ือตอหนากํานนัในวนั เวลา และสถานที่ใด 
 (4) มอบใบสําคัญการสมรส (คร.3) ใหกํานนัเพื่อนําไปมอบแกคูสมรสฝายละหนึ่งฉบับ 
 ขอ 18  เมื่อมีผูรองขอใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสตามมาตรา 1460 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรองทั้งสองฝาย และหลักฐานการแสดงเจตนาขอทําการสมรส 
 (2) ดําเนินการตามขอ 13 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)   โดยบันทึกเพิ่มเติมในชองบันทกึใหจดัเจนวาผูรองได
แสดงเจตนาจะสมรสกันตอหนาบุคคลใดใน วนั เวลา สถานที่ใด และมีพฤติการณพเิศษอยางไรแลว ใหผูรองและ 
นายทะเบียนลงลายชื่อกํากับไว 
 ขอ 19  เมื่อมีผูรองขอใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญัติจดทะเบยีน
ครอบครัว พุทธศกัราช 2478  ใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานประจําตวัของผูรับคํารองตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญัติจดทะเบยีน
ครอบครัว พุทธศักราช 2478  และชายหญิงที่ยังมีชีวิตอยู ถาหากมี รวมทั้งสอบสวนบุคคลดังกลาวใหทราบถึงวัน  
เวลา สถานที่ที่แสดงเจตนา และพฤติการณพิเศษนั้น 

(2) ดําเนินการตามขอ 13 (3) (4) (5) และ (7) สําหรับทะเบยีนสมรส (คร.2) ใหระบุในชองลายมือช่ือ 
ผูรองขอจดทะเบียนสมรสฝายที่เสียชีวิตไปแลววาผูรองเสยีชีวิตเมื่อวัน เวลาใด รวมทั้งบันทึกเพิ่มเติมในชองบันทกึ 
ใหชัดเจนวาชายและหญิงไดรองขอจดทะเบียนสมรสดวยวาจา หรือ กริยาตอบุคคลใดในวัน เวลา สถานที่ใด และมี
พฤติการณพิเศษอยางไร แลวใหผูรับคํารองตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478  
และนายทะเบยีนลงลายมือช่ือกํากับไว 

(2) มอบใบสําคัญการสมรส (คร.3) ใหแกชายหรือหญิงฝายที่ยังมีชีวิตอยูหนึ่งฉบับและเก็บรักษาใบสําคัญ 
การสมรส (คร.3) ฉบับที่เหลือไว   ถาชายและหญิงเสียชีวติทั้งสองฝายใหเก็บรักษาใบสําคัญการสมรส (คร.3) ไว 
เพื่อใหทายาทของบุคคลดังกลาวมาขอรับไป 

หมวด 3 การจดทะเบียนหยา 
 ขอ 20  เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมตอนายทะเบียน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ ใหนายทะเบียนชี้แจงผลของ
การจดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ หากผูรองยังยืนยันที่จะขอจดทะเบียนการหยา  ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรองทั้งสองฝาย หลักฐานการจดทะเบียนสมรสและหนังสือสัญญาหยา 



  57 

(2) ลงรายการในทะเบียนการหยา (คร.6) และใบสําคัญการหยา (คร.7) ใหครบถวน สําหรับในกรณีที่ผูรองทั้งสองฝายประสงค
จะใหบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสิน อํานาจการปกครองบุตร หรือเร่ืองอื่นใหนายทะเบียนบันทึกไวในชองบันทึก 
 (3) ใหผูรองและพยานลงมือช่ือในทะเบียนการหยา (คร.6) 
 (4) เมื่อเห็นวาถูตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบยีนการหยา (คร.6) และในใบสําคัญการหยา (คร.7) 
 (5) มอบใบสําคัญการหยา (คร.7) ใหแกผูรองฝายละหนึ่งฉบับ 
 (6) ดําเนินการตามขอ 39 และขอ 43 
 ขอ 21  เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมแตอางวาอกีฝายหนึ่งไมสามารถมายื่นคํารอง ณ 
สํานักทะเบยีนอําเภอแหงเดยีวกันไดใหนายทะเบียนชี้แจงผลของการจดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ  หากผูรองยัง
ยืนยนัที่จะขอจดทะเบียนการหยา ใหนายทะเบียนดําเนนิการดังนี ้

ก. สํานักทะเบียนแหงแรก 
(1) ตรวจสอบคาํรอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง หลักฐานการจดทะเบียนสมรสและหนังสือสัญญาหยา 

 (2) สอบปากคาํผูรองใหปรากฏวาเปนผูยื่นคํารองกอนและอีกฝายหนึ่งจะไปยืน่คํารองภายหลัง  
ณ สํานักทะเบยีนแหงใด 
 (3) ลงรายการของผูรองในทะเบียนการหยา (คร.6) ซ่ึงแยกใชตางหาก สวนรายการของฝายที่มิไดมา  
ใหลงเฉพาะรายการที่ทราบ 
 (4) ใหผูรองและพยานลงลายมือช่ือไวในทะเบียนกาหยา (คร.6) สําหรับชองลายมือช่ือของผูรองฝายที่มิไดมา 
ใหระบวุาจะลงลายมือช่ือ ณ สํานักทะเบยีนแหงใด 
 (5) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนการหยา (คร.6) 
 (6) ระบุขอความไวที่ตอนบนดานขวาของหนาทะเบียนวา “ตางสํานักทะเบียน” 
 (7) แจงใหผูรองทราบวาการหยาดังกลาวจะมีผลเมื่อคูหยาอีกฝายหนึ่งไดลงลายมือช่ือ ณ สํานักทะเบียนแหง 
ที่สอง และนายทะเบยีนแหงที่สองไดรับจดทะเบยีนการหยาแลว 
 (8) สงเอกสารสําเนาคํารอง สําเนาทะเบยีนการหยา สําเนาหลักฐานตามขอ 8 ของผูรองสําเนาหลักฐานการจด
ทะเบียนสมรส และสําเนาหนังสือสัญญาหยา ไปยังสํานักทะเบียนตามที่ผูรองไดแจงวาอีกฝายหนึง่จะไปยื่นคํารอง
ภายหลัง ในกรณีที่อีกฝายหนึ่งจะไปยื่นคํารองภายหลัง ณ สํานักทะเบยีนในตางประเทศ ใหสงเอกสารดังกลาวไปยัง
สํานักทะเบยีนกลางเพื่อดําเนนิการตอไป 
 (9) เมื่อไดรับแจงผลการจดทะเบยีนจากสํานักทะเบียนแหงที่สองแลวใหแจงผูรองมารับใบสําคัญการหยา  
(คร.7) สําหรับในกรณีที่ไดรับแจงจากสํานกัทะเบยีนแหงที่สองวาคูหยาอีกฝายหนึ่งไมประสงคจะจดทะเบียนการหยา 
หรือนายทะเบยีนมิไดรับคํารองของบุคคลดังกลาวใหแจงผูรองทราบ 
 ข. สํานักทะเบียนแหงท่ีสอง 
 (1) เมื่อไดรับเอกสารจากสํานักทะเบียนแหงแรกแลว ใหแจงฝายที่ยังมิไดลงลายมือช่ือทราบ เพื่อยื่นคํารองขอ
จดทะเบียนการหยา 
 (2) ช้ีแจงผลของการจดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ หากผูรองยังยนืยันทีจ่ะขอจดทะเบยีนการหยา  
ใหนายทะเบียนตรวจสอบคาํรอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง และใหผูรองตรวจสอบความถูกตองของสําเนา
หลักฐานการจดทะเบยีนสมรสรวมทั้งหนังสือสัญญาหยาที่ไดรับจากสํานักทะเบียนแหงแรก 
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 (3) ลงรายการของผูรองทั้งสองฝายในทะเบียนการหยา (คร.6) และใบสําคัญการหยา (คร.7) ซ่ึงแยกใชตางหาก 
 (4) ดําเนินการตาม ก. (3) (4) (5) และ (6) รวมทั้งกําหนดเลขทะเบียนตามขอ 12 
 (5) มอบใบสําคัญการหยา (คร.7) ใหผูรองหนึ่งฉบับ 
 (6) สงเอกสารใบสําคัญการหยา (คร.7) อีกหนึ่งฉบับ และสําเนาทะเบียนการหยาไปยังสํานักทะเบียนแหงแรก หากสํานัก
ทะเบียนดังกลาวเปนสํานักทะเบียนในตางประเทศใหสงเอกสารนั้นไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป 

(7) ดําเนินการตามขอ 39 และขอ 43 
 ในกรณีที่ไดดาํเนินการตาม (1) แลว  ฝายที่ยังมิไดลงลายมือช่ือไมประสงคจะจดทะเบียนการหยา หรือนาย
ทะเบียนมิไดรับคํารองภายในหกสิบวันนบัแตวนัที่นายทะเบียนไดแจงใหบุคคลดังกลาวทราบ ใหแจงสํานกัทะเบียน
แหงแรกและผูรองทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
 ขอ 22 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยนําสาํเนาคําพิพากษาอนัถึงที่สุดใหสามภีริยาหยาขาดจากกนั  
และมีคํารับรองถูกตองมาแสดง ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง สําเนาคําพิพากษาและคํารับรองถูกตอง 
 (2) ลงรายการของคูหยาในทะเบียนการหยา (คร.6) และใบสําคัญการหยา (คร.7) ใหครบถวน 
 (3) บันทกึขอความลงในชองบันทึกของทะเบียนการหยา (คร.6) ใหปรากฏรายละเอยีดเกี่ยวกับศาล เลขที่คดี 
วันเดือนปที่พพิากษา และสาระสําคัญของคําพิพากษานัน้ 
 (4) ดําเนินการตามขอ 20 (3) (4) (5) และ (6) สําหรับในกรณีที่ผูรองมายื่นคํารองเพียงฝายเดียว ใหเกบ็รักษา
ใบสําคัญการหยา (คร.7) ฉบับที่เหลือไว แลวแจงใหอีกฝายหนึ่งมารับไป 

หมวด 4 การจดทะเบียนรับรองบตุร 
 ขอ 23 เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานกัทะเบยีนอําเภอ โดยเด็กและมารดาเดก็
มาใหความยินยอมในการจดทะเบียน ใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง เด็ก และมารดาเดก็ 
 (2) ลงรายการในทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) ใหครบถวน 
 (3) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) 
 (4) เมื่อเหน็วาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) 
 (5) ดําเนินการตามขอ 43 
 ขอ 24 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยเดก็หรือมารดาเด็กฝายใดฝายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝายไมมาแสดงตนเพื่อใหความยินยอม ใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง และหลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง 
 (2) สอบปากคาํผูรองใหปรากฏขอเท็จจริงวาเดก็หรือมารดาเด็กที่ไมมาแสดงตนเพื่อใหความยินยอมวามี
ภูมิลําเนาอยูทีใ่ด   แลวแจงการขอจดทะเบยีนรับรองบุตรไปยังเดก็หรือมารดาเด็กนัน้วาจะใหความยินยอมหรือไม 
 (3) เมื่อเด็กและมารดาไดใหความยินยอมแลว ใหดําเนินการตามขอ 23 (2) (3) (4)  และ (5) สําหรับชองลายมือ
ช่ือผูใหความยนิยอมใหระบวุาไดใหความยินยอมเปนหนังสือ 

(4) ถาเด็กหรือมารดาเด็ก ไมคัดคานหรือไมใหความยินยอมภายในระยะเวลาที่กาํหนดไวตามมาตรา 1548  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหแจงผูรองทราบ 
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ขอ 25  เมื่อมีผูขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานักทะเบียนอําเภอ   โดยนําสําเนาคําพิพากษาอันเปนถึงที่สุดใหบิดาจด
ทะเบียนรับรองบุตรไดหรือใหบิดารับเด็กเปนบุตร และมีคํารับรองถูกตองแสดง ใหนายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง สําเนาคําพิพากษาและคํารับรองถูกตอง 
 (2) ลงรายการในทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) ใหครบถวน รวมทั้งบันทึกขอความลงในชองบันทกึใหปรากฏ
รายละเอียดเกีย่วกับศาล เลขที่ คดี วันเดือนปที่พิพากษา และสาระสําคัญของคําพิพากษานั้น 
 (3) ใหผูรองและพยานลงลายมือช่ือไวในทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) 
 (4) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) 
 (5) ดําเนินการตามขอ 43 
 ขอ 26 เมื่อมีผูรองขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนในเขตอํานาจของ 
นายทะเบียน  โดยระบวุาจะใหนายทะเบียนไปจดทะเบยีนรับรองบุตรในวัน  เวลา  และสถานที่ใด หากนายทะเบยีน
เห็นสมควรใหนายทะเบียนดาํเนินการดังนี ้

(1) ดําเนินการตามขอ 23 หรือขอ 24 หรือขอ 25 แลวแตกรณีสําหรับทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)   
ใหแยกใชตางหาก โดยกําหนดอักษร "ก" นําหนาเลขทะเบียน 
 (2) ในกรณีทีม่ีผูรองขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบยีนรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนในวัน เวลา เดียวกนั
หรือใกลเคียงกัน ใหแยกใชทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)   ตางหากโดยกําหนดอักษรหนาเลขทะเบยีนเปน “ข” หรือ  
“ ค” หรือ “ง” หรือ  “จ” เพิ่มเติมไปตามลําดับ 
 (3) บันทกึเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานที่ใด 
 (4) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ 27 เมื่อนายทะเบยีนเห็นสมควรออกไปรับจดทะเบยีนรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียนในทองทีห่างไกล ให
นายทะเบียนดาํเนนิการดังนี ้
 (1) ขออนุมัติตอผูวาราชการจงัหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานักทะเบยีนในทองที่หางไกล
โดยระบวุัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน 
 (2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ วัน เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนรับรองบตุรนอกสํานักทะเบียนใน
ทองที่หางไกลแลว และมีผูรองขอจดทะเบยีนรับรองบุตรในวนั เวลา และสถานที่ดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนนิการ
จดทะเบียนรับรองบุตรตามขอ 23 หรือขอ 24 หรือขอ 25 แลวแตกรณี สําหรับทะเบยีนรับรองบุตร (คร.11) ใหแยกใช
ตางหาก โดยกาํหนดอกัษร  “ท” นําหนาเลขทะเบียน 
 (3) บันทกึเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานที่ใด 
 (4) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 5 การจดทะเบียนรับบุตรบญุธรรม 
 ขอ 28 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับบุตรบญุธรรม ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูที่
บรรลุนิติภาวะแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง และหลักฐานตามขอ 8 ของผูรองทั้งสองฝาย 
 (2) ตรวจสอบวาผูรองทั้งสองฝายมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขแหงกฎหมายหรอืไม  ในกรณทีี่ผูรองมี 
คูสมรสซึ่งตองใหความยินยอม ใหตรวจสอบหลักฐานของบุคคลดังกลาวดวย 
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(3) ลงรายการในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร.14) ใหครบถวน 
 (4) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม (ถามี) และพยานลงลายมอืช่ือในทะเบยีน (คร.14) 
 (5) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนรับบุตรบญุธรรม (คร.14) 
 (6) ดําเนินการตามขอ 43 
 ขอ 29 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับบุตรบญุธรรม ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปน
ผูเยาว ใหนายทะเบียนดําเนนิการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง และหนังสือแจงการอนุมัติของคณะกรรมการการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมตามกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
 (2) ตรวจสอบวาผูรองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขแหงกฎหมายหรือไม 
 (3) ดําเนินการตามขอ 28 (3) (4) (5) และ (6) โดยบันทกึขอความในชองบันทึกเกีย่วกบัเลขที่ วันเดือนป ของ
หนังสือแจงการอนุมัติของคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไวในชองบันทึกดวย 
 ขอ 30 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับบุตรบญุธรรมตามขอ 28  หรือขอ 29  แตนายทะเบียนปฏิเสธไมรับจด
ทะเบียนให ตอมาบุคคลดังกลาวไดรองขอจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม ณ สํานักทะเบียนอําเภออกีครั้งหนึ่ง  
โดยนําสําเนาคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหผูรองจดทะเบยีนรับบุญบุตรธรรมได   และมีคํารับรองถูกตองมาแสดง 
ใหนายทะเบียนดําเนนิการดงันี้ 
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรองสําเนาคําสั่งของศาลและคาํรับรองถูกตอง 
 (2) ดําเนินการตามขอ 28 หรือขอ 29 แลวแตกรณี รวมทั้งบันทึกขอความลงในชองบันทึกใหปรากฏ
รายละเอียดเกีย่วกับศาล เลขที่คดี วันเดือนป ที่มีคําสั่ง และสาระสําคัญของคําสั่งศาลนั้น 

หมวด 6 การจดทะเบียนเลิกรับบตุรบุญธรรม 
 ขอ 31 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนเลิกรับบตุรบุญธรรมโดยความตกลงกัน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ  
ใหนายทะเบียนดําเนนิการดงันี้ 
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรองทั้งสองฝายหลักฐานการจดทะเบยีนรับบุตร 
บุญธรรม สําหรับกรณีที่บุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะใหตรวจสอบหลักฐานของผูใหความยินยอมดวย 
 (2) ลงรายการในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.17) ใหครบถวน 
 (3) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม (ถามี) และพยานลงลายมอืช่ือในทะเบยีนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.17) 
 (4) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลาลายมือช่ือในทะเบียนเลิกรับบตุรบุญธรรม (คร.17) 
 (5) ดําเนินการตามขอ 40 และขอ 43 
 ขอ 32 เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนเลิกรับบตุรบุญธรรมโดยนําสําเนาคําพิพากษาอนัถึงที่สุด ใหเลิกรับบุตร 
บุญธรรม และคํารับรองถูกตองมาแสดงใหนายทะเบียนดาํเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง สําเนาคําพิพากษาและคํารับรองถูกตอง 
 (2) ลงรายการในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.17) ใหครบถวน 
 (3) บันทกึขอความลงในชองบันทึกของทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.17) ใหปรากฏรายละเอียดเกีย่วกับ
ศาล เลขที่คดี วันเดือนปที่พพิากษา และสาระสําคัญของคําพิพากษานัน้ 
 (4) คําเนนิการตามขอ 31 (3) (4) และ (5) 
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หมวด 7 การบันทึกฐานะของภริยา 
 ขอ 33 นายทะเบียนจะรับบันทึกฐานะของภริยาไดเมื่อชายหญิงไดสมรสกันกอนวันที ่1 ตุลาคม 2478 

ขอ 34 นายทะเบียนสามารถรับบันทึกฐานะของภริยาไดเฉพาะสามีภริยาที่มายื่นคํารองเทานั้น และสามารถ
บันทึกไดสองชั้น คือ 
 (1) ภริยาหลวงหรือเอกภริยา ไดแก ภริยาที่ทําการสมรสกอนภริยาอืน่ หรือภริยาทีส่ามียกยองวาเปนภริยา
หลวง โดยบนัทึกไดเพียงคนเดียว 
 (2) ภริยานอย อนุภริยา หรือภริยาอื่นนอกจากภรยิาหลวง โดยอาจบันทึกไดหลายคน 
 ขอ 35 เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองของสามีและภรยิาใหบันทึกฐานะของภริยาใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรองทั้งสองฝาย 
 (2) ลงรายการในทะเบียนฐานะของภรยิา (คร.20) ใหครบถวน 
 (3) ใหผูรองและพยานลงลายมือช่ือในทะเบียนฐานะของภริยา (คร.20) 
 (4) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนฐานะของภริยา (คร.20) 
 (5) ดําเนินการตามขอ 43 

หมวด 8 การบันทึกฐานะแหงครอบครัว 
 ขอ 36 การใด ๆ อันเกี่ยวกับฐานะแหงครอบครัวที่ไดกระทําไว ณ ตางประเทศตามแบบกฎหมายแหงประเทศ
ที่ทําขึ้นบัญญัติไว ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนบนัทึกฐานะแหงครอบครัวนั้นไวเปนหลักฐานก็ได  แตในขณะ
รองขอ คูกรณีฝายใดฝายหนึง่หรือทั้งสองฝายจะตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 

ขอ 37 เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองขอตามขอ 36 โดยแสดงหลักฐานอันเกี่ยวกับฐานะแหงคอบครัว พรอมคําแปลเอกสาร
ดังกลาวเปนภาษาไทยซึ่งกระทรวงการตางประเทศหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทย สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นหรือ
องคกรที่รัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย  รับรองคําแปลถูกตองแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ 8 ของผูรอง และหลักฐานอันเกี่ยวกับฐานะแหงครอบครัวที่ประสงคจะใหบันทึก 
(2) ลงรายการในทะเบียนฐานะแหงครอบครัว (คร.22) ใหครบถวน 

 (3) ใหผูรองและพยานลงลายมือช่ือในฐานะแหงครอบครัว (คร.22) 
 (4) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนฐานะแหงครอบครัว (คร.22) 
 (5) ดําเนินการตามขอ 43 

หมวด 9 การบันทึกเพิ่มเติม 
 ขอ 38 เมื่อคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายรองขอบันทึกเพิ่มเติมหรือแกไขรายการตาง ๆ  
ในทะเบียนทีไ่ดลงรายการไวแลว   ใหนายทะเบียนบันทกึเพิ่มเติมในชองบันทึกใหปรากฏรายละเอยีดเกี่ยวกับผูรอง 
เร่ืองที่ขอใหบนัทึกและเอกสารหลักฐาน แลวใหผูรองและนายทะเบยีนลงลายมือช่ือกํากับไวโดยไมตองแกไขรายการ
เดิม ทั้งนี้การบันทึกเพิ่มเติมที่อาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง หามมิใหนายทะเบยีนรับบันทึกไว เวนแตมี
คําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลตามขอ 41 
 ขอ 39 เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนการหยาแลว ใหนายทะเบียนบันทึกในชองบันทึกของทะเบียนสมรสใหปรากฏ
รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักทะเบียน อําเภอ เลขทะเบียนที่ วัน เดือนป ที่จดทะเบียนการหยา แลวลงลายมือช่ือกํากับไว 
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ในกรณีที่ไดรับจดทะเบียนการหยาไวคนละแหงกับสํานกัทะเบยีนอําเภอที่จดทะเบยีนสมรส ใหนาย
ทะเบียนสงสําเนาทะเบยีนการหยาไปยังสํานักทะเบียนทีรั่บจดทะเบยีนสมรส เพื่อบันทึกไวในทะเบยีนสมรส
เชนเดยีวกัน 

ขอ 40 เมื่อนายทะเบยีนไดรับจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมแลว ใหนายทะเบียนบนัทึกในชองบนัทึกของ
ทะเบียนรับบตุรบุญธรรมใหปรากฏรายละเอียดเกีย่วกับสํานักทะเบยีนอําเภอ เลขทะเบยีนที่ วันเดือนป   
ที่จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม แลวลงลายมือช่ือกํากบัไว 
 ในกรณีที่ไดรับจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมไวคนละแหงกับสํานกัทะเบียนอําเภอที่จดทะเบยีน 
รับบุตรบุญธรรม ใหนายทะเบียนสงสําเนาทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมไปยังสํานักทะเบียนที่รับจดทะเบยีนรับบุตร
บุญธรรมเพื่อบันทึกไวในทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเชนเดียวกัน 

ขอ 41 เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองของผูมีสวนไดเสียเพื่อขอใหบันทกึการหยาหรือการเลิกรับบุตรบุญธรรม
หรือการเพิกถอนทะเบยีนใด โดยมีสําเนาคาํพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดพรอมคํารับรองถูกตองมาแสดง  ให
นายทะเบียนบนัทึกขอความในชองบันทกึของทะเบียนสมรส ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหรือทะเบียนนั้น ๆ แลวแต
กรณี ใหปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขที่คดี วันเดือนป ที่มีคําพิพากษาหรือคําสัง่ และสาระสําคัญของคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้นแลวลงลายมือช่ือกํากับไว 
 ในกรณีที่ไดรับแจงจากศาลเกี่ยวกับความเปนโมฆะของการสมรส ใหนายทะเบียนบนัทึกขอความในชอง
บันทึกของทะเบียนสมรส โดยถือปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

หมวด 10 การจัดเก็บและรายงาน 
 ขอ 42 เมื่อไดรับจดทะเบยีนหรือบันทึกไวแลว   ใหนายทะเบียนเก็บรักษาทะเบียนไวเปนหลักฐานตลอดไป
โดยแยกเก็บเปนแตละประเภททะเบียนเรียงลําดับตามเลขที่ทะเบียน 
 ขอ 43 เมื่อไดรับจดทะเบยีนหรือบันทึกทะเบียนหรือบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนทุกครัง้ ใหนายทะเบยีนจดัเก็บ
ขอมูลดังกลาวไวในระบบคอมพิวเตอรตามแนวทางที่อธิบดีกรมการปกครองกําหนด 
 ใหจังหวดัตรวจสอบความถูกตองของการรับจดทะเบยีนหรือบันทึกจากระบบคอมพวิเตอรภายในวนัที่หาของ
เดือน หากพบขอบกพรองใหแจงสํานกัทะเบียนอําเภอดาํเนินการแกไข 
 ขอ 44 ในกรณทีี่สํานักทะเบยีนอําเภอยังไมสามารถจัดเกบ็ขอมูลโดยระบบคอมพิวเตอรได ใหนายทะเบยีน
จัดทําสําเนาเอกสารทะเบียนนั้นสงไปยังจังหวัดภายในวนัที่หาของเดือนเพื่อดําเนินการตามขอ 43 
 เมื่อถึงสิ้นปปฏิทิน ใหจังหวดัทําลายสําเนาเอกสารทะเบียนซึ่งไดจัดเก็บขอมูลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไวแลว 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

หมวด 11 การใหบริการขอมูล 
ขอ 46 เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองของผูมีสวนไดเสียซ่ึงขอดูทะเบยีนครอบครัวที่นายทะเบยีนไดรับจด

ทะเบียนหรือบันทึกไว ใหนายทะเบียนดาํเนินการใหโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
 ถาผูรองประสงคจะขอคัดสําเนาและใหนายทะเบยีนรับรองสําเนาทะเบยีนนัน้ใหนายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
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 ขอ 47 เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองตามขอ 46 วรรคหนึง่  แตสํานักทะเบียนอําเภอนัน้มิไดรับจดทะเบียน
หรือบันทึกไว หรือไมทราบแนชัดวาไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไว ณ สํานักทะเบยีนอําเภอใด ใหนายทะเบยีน
สอบถามไปยังสํานักทะเบยีนกลางตามแนวทางที่อธิบดีกรมการปกครองกําหนดแลวแจงใหผูรองทราบ 
 ขอ 48 เมื่อนายทะเบยีนกลางไดรับคํารองขอดูหรือขอสําเนารายการในทะเบยีน ซ่ึงนายทะเบียนรับรอง  
ใหนายทะเบียนกลางถือปฏิบัติตามขอ 46 โดยอนุโลม 
 ขอ 49 การรับรองรายการจากฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอร ใหนายทะเบียนหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามที่
อธิบดีกรมการปกครองกําหนดประทับหรือเขียนขอความในตอนลางของรายการดังกลาววา “ขอรับรองวาเปนรายการ
จากฐานขอมูลทะเบียนครอบครัว” แลวลงลายมือช่ือและวนัเดือนปที่รับรองกํากับไว 

หมวด 12 แบบพิมพการทะเบียนครอบครัว 
 ขอ 50 การจดทะเบียนและบนัทึกทะเบียนครอบครัวใหใชแบบพิมพตาง ๆ ทายระเบียบนี้ ดังนี ้
 (1) คร.1 คํารองขอจดทะเบยีนและบันทกึทะเบียนครอบครัว 
 (2) คร.2 ทะเบยีนสมรส 
 (3) คร.3 ใบสําคัญการสมรส 
 (4) คร.6 ทะเบยีนการหยา 
 (5) คร.7 ใบสําคัญการหยา 
 (6) คร.11 ทะเบียนรับรองบุตร 
 (7) คร.14 ทะเบียนรับบุตรบญุธรรม 
 (8) คร.17 ทะเบียนเลิกรับบตุรบุญธรรม 
 (9) คร.20 ทะเบียนฐานะของภริยา 
 (10) คร.22 ทะเบียนฐานะแหงครอบครัว 
 (11) คร.31 ใบบันทึกตอ 
 ขอ 51 ในกรณทีี่แบบพิมพการทะเบียนครอบครัวที่นายทะเบียนยังไมไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไว หรือได
ลงรายการไวแลว แตนายทะเบียนยังมไิดลงลายมือช่ือในทะเบียนนั้น เกิดการชํารุดเสียหายจนไมอาจใชปฏิบัติงานได 
ใหนายทะเบียนขีดฆาแบบพมิพนั้นแลวระบุคําวา “ยกเลิก” แลวลงลายมือช่ือกาํกับไว 
 ขอ 52 ใหกรมการปกครองกาํหนดหมายเลขแบบพิมพใบสําคัญการสมรส (คร.3) และแบบพิมพใบสําคัญการ
หยา (คร.7) แตละฉบับไวทีต่อนลางดานซายของแบบพมิพนั้น   ถาแบบพิมพดังกลาวของสํานักทะเบียนอําเภอเกิดการ
สูญหายใหนายทะเบยีนรายงานจังหวัด   เพื่อแจงใหกรมการปกครองยกเลิกแบบพิมพหมายเลขนัน้ทันท ี

บทเฉพาะกาล 
 ขอ 53 ใหใชแบบ คร.2  คร.6  คร.11  คร.17  คร.20  คร.22  และคร.31 ทายระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542  
 สําหรับการจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียนกอนวันดังกลาวตามวรรคหนึ่งใหใชแบบ คร.2 คร.6  คร.11  คร.14  
คร.17  คร.20  คร.22  และคร.31  ตามระเบยีบการจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2483 

ขอ 54 ในการกําหนดเลขทะเบียนตามขอ 12   ใหนายทะเบียนกําหนดเลขทะเบียนที่ตอจากทะเบียนครอบครัว
ซ่ึงไดรับจดทะเบียนหรือบนัทึกทะเบียนไวตามระเบียบการจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช 2483 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบยีบการจดทะเบยีนครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 



  64 

ขอ 55 ในระหวางที่จังหวัดยงัไมอาจดําเนนิการตามขอ 44  วรรคหนึ่งไดใหจังหวัดจดัสงสําเนาเอกสาร
ทะเบียนนั้นไปยังสํานักทะเบียนกลางภายในวนัที่ยี่สิบของเดือนเพื่อดาํเนินการแทน  
 ทั้งนี้ ใหสํานกัทะเบียนกลางถือปฏิบัติในการทําลายเอกสารเชนเดียวกนั 
 ขอ 56 หลักฐานทางทะเบยีนครอบครัวที่ไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไวกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชเปน
หลักฐานในการอางอิงหรือเพื่อปฏิบัติตามระเบยีบนีไ้ด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

หมวด 1 การตกทอดแหงทรัพยมรดก 
มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 

 ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนีห้รือกฎหมายอืน่ 

 มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอด
ทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ  เวนแต ตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

มาตรา 1601 ทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน 

 มาตรา 1602 [1] เมื่อบุคคลใดตองถือวาถึงแกความตายตามความในมาตรา 62 แหงประมวลกฎหมายนี้ มรดก
ของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 

 ถาพิสูจนไดวาบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู หรือตายในเวลาอืน่ผิดไปจากเวลาดั่งระบุไวในคําสั่งที่ส่ังใหเปนคน
สาบสูญ ใหใชบทบัญญัติมาตรา 63  แหงประมวลกฎหมายนี้บังคับแกทายาทของบุคคลนั้น 

 มาตรา 1603  กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินยักรรม 

 ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม”  

 ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 

หมวด 2 การเปนทายาท 
 มาตรา 1604 บุคคลธรรมดาจะเปนทายาทไดก็ตอเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิไดตามมาตรา 15 แหง
ประมวลกฎหมายนี้ ในเวลาที่เจามรดกถึงแกความตาย 

 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาเดก็ที่เกิดมารอดอยูภายในสามรอยสิบวันนับแตเวลาที่เจามรดกถึงแก
ความตายนั้น เปนทารกในครรภมารดาอยูในเวลาที่เจามรดกถึงแกความตาย 

 มาตรา 1605 ทายาทคนใดยักยาย หรือปดบังทรัพยมรดกเทาสวนที่ตนจะไดหรือมากกวานั้น โดยฉอฉลหรือรูอยูวา ตนทําให
เสื่อมประโยชนของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นตองถูกกําจัดมิใหไดมรดกเลย แตถาไดยักยายหรือปดบังทรัพยมรดกนอยกวาสวนที่ตน
จะได ทายาทคนนั้นตองถูกกําจัดมิใหไดมรดกเฉพาะ สวนที่ไดยักยายหรือปดบงัไวนั้น 

 มาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับพินัยกรรม ซ่ึงผูตายไดทําพนิัยกรรมยกทรพัยสินใหเฉพาะสิ่ง 

เฉพาะอยาง ในอันที่จะไดรับทรัพยสินนัน้ 

 มาตรา 1606 บุคคลดั่งตอไปนี้ตองถูกกําจดัมิใหรับมรดกฐานเปนผูไมสมควร คือ  
 (1) ผูที่ตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทาํใหเจามรดกหรือผูมีสิทธิไดรับมรดก
กอนตนถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 (2) ผูที่ไดฟองเจามรดกหาวาทําความผิดโทษประหารชวีติและตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิด
ฐานฟองเท็จหรือทําพยานเทจ็ 

 (3) ผูที่รูแลววา เจามรดกถูกฆาโดยเจตนา แตมิไดนําขอความนั้นขึน้รองเรียนเพื่อเปนทางที่จะเอาตวัผูกระทํา
ผิดมาลงโทษ แตขอนี้มิใหใชบังคับถาบุคคลนั้นมีอายุยังไมครบสิบหกปบริบูรณ หรือเปนคนวกิลจริตไมสามารถรูผิด
ชอบ หรือถาผูที่ฆานั้นเปนสามีภริยาหรือผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของตนโดยตรง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 6 มรดก 
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 (4) ผูที่ฉอฉลหรือขมขูใหเจามรดกทํา หรือเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงพนิัยกรรมแตบางสวนหรือทั้งหมดซึ่ง
เกี่ยวกับทรัพยมรดก หรือไมใหกระทําการดังกลาวนัน้ 

 (5) ผูที่ปลอม ทําลาย หรือปดบังพินยักรรมแตบางสวนหรือทั้งหมด 

 เจามรดกอาจถอนขอกําจัดฐานเปนผูไมสมควรเสียก็ไดโดยใหอภยัไวเปนลายลักษณอักษร 

 มาตรา 1607 การถูกกําจัดมิใหรับมรดกนั้นเปนการเฉพาะตัว ผูสืบสันดานของทายาทที่ถูกกําจัดสืบมรดกตอไปเหมือนหนึ่งวา
ทายาทนั้นตายแลว แตในสวนทรัพยสินซึ่งผูสืบสันดานไดรับมรดกมาเชนนี้ ทายาทที่วานั้นไมมีสิทธิที่จะจัดการและใชดั่งที่ระบุไวใน
บรรพ 5  ลักษณะ 2  หมวด 3  แหงประมวลกฎหมายนี้  ในกรณีเชนนั้นใหใชมาตรา 1548  บังคับโดยอนุโลม 

หมวด 3 การตัดมิใหรบัมรดก 
 มาตรา 1608 เจามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิใหรับมรดกก็ไดแตดวยแสดงเจตนาชดัแจง 

 (1) โดยพินยักรรม 

 (2) โดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที ่
 ตัวทายาทผูถูกตัดมิใหรับมรดกนั้นตองระบุไวใหชัดเจน 

 แตเมื่อบุคคลใดไดทําพนิัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสยีทั้งหมดแลว ใหถือวาบรรดาทายาทโดยธรรมผูที่มิได
รับประโยชนจากพินยักรรม เปนผูถูกตัดมใิหรับมรดก 

 มาตรา 1609 การแสดงเจตนาตัดมิใหรับมรดกนั้นจะถอนเสียก็ได ถาการตัดมิใหรับมรดกนั้นไดทําโดย
พินัยกรรม จะถอนเสียไดกแ็ตโดยพินยักรรมเทานั้น  

แตถาการตัดมใิหรับมรดกไดทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ การถอนจะทําตามแบบใดแบบหนึ่ง 

ดั่งบัญญัติไวในมาตรา 1608 (1) หรือ (2) ก็ได 

หมวด 4 การสละมรดกและอื่น ๆ 
 มาตรา 1610 [2] ถามรดกตกทอดแกผูเยาว หรือบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผูไมสามารถจะจัดทําการงานของตนเองไดตาม
ความหมายแหงมาตรา 32  แหงประมวลกฎหมายนี้และบุคคลนั้นยังไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ เมื่อผูมีสวน
ไดเสีย หรือพนักงานอัยการรองขอ ก็ใหศาลตั้งผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษแลวแตกรณี 

มาตรา 1611 [3] ทายาทซึ่งเปนผูเยาว บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผูไมสามารถจะจัดทําการงานของตนเองไดตาม
ความหมายแหงมาตรา 32  แหงประมวลกฎหมายนี้ จะทาํการดั่งตอไปนี้ไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมของบิดา
มารดา ผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษแลวแตกรณีและไดรับอนุมัตจิากศาลแลวคือ 

 (1)  สละมรดก 

 (2)  รับมรดกอนัมีคาภาระตดิพันหรือเงื่อนไข 

 มาตรา 1612 การสละมรดกนัน้ ตองแสดงเจตนาชัดแจงเปนหนังสือมอบไวแกพนกังานเจาหนาที่ หรือทําเปน
สัญญาประนีประนอมยอมความ 

 มาตรา 1613 การสละมรดกนัน้จะทําแตเพยีงบางสวน หรือทําโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาไมได  
การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได 
 มาตรา 1614 ถาทายาทสละมรดกดวยวิธีใดโดยที่รูอยูวาการที่ทําเชนนั้นจะทําใหเจาหนี้ของตนเสียเปรียบ เจาหนี้มีสิทธิที่จะ
รองขอใหเพิกถอนการสละมรดกนั้นเสียได แตความขอนี้มิใหใชบังคับ ถาปรากฏวา ในขณะที่สละมรดกนั้น บุคคลซึ่งเปนผูไดลาภงอก
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แตการนั้นมิไดรูเทาถึงขอความจริงอันเปนทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบนั้นดวย แตหากกรณีเปนการสละมรดกโดยเสนหา เพียงแต
ทายาทผูสละมรดกเปนผูรูฝายเดียวเทานั้นก็พอแลว ที่จะขอเพิกถอนได 
 เมื่อไดเพิกถอนการสละมรดกแลว เจาหนี้จะรองขอใหศาลสั่ง เพื่อใหตนรับมรดกแทนที่ทายาทและในสิทธิของทายาทนั้นก็ได 
 ในกรณีเชนนี้ เมื่อไดชําระหนี้ของทายาทนั้นใหแกเจาหนี้แลว ถาสวนของทายาทนัน้ยังมีเหลืออยูอีก  ก็ให
ไดแกผูสืบสันดานของทายาทนั้น หรือทายาทอื่นของเจามรดกแลวแตกรณ ี

 มาตรา 1615  การที่ทายาทสละมรดกนัน้ มผีลยอนหลังไปถึงเวลาที่เจามรดกตาย 

 เมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผูสืบสันดานของทายาทคนนัน้สืบมรดกไดตามสิทธิของตน และชอบที่
จะไดรับสวนแบงเทากับสวนแบงที่ผูสละมรดกนั้นจะไดรับ แตผูสืบสันดานนั้นตองไมใชผูที่บิดามารดา ผูปกครอง 
หรือผูอนุบาลแลวแตกรณี ไดบอกสละมรดกโดยสมบูรณในนามของผูสืบสันดานนัน้ 

 มาตรา 1616  ถาผูสืบสันดานของผูสละมรดกไดมรดกมาดั่งกลาวไวใน มาตรา 1615  แลว ผูที่ไดสละมรดกนั้น
ไมมีสิทธิในสวนทรัพยสินอันผูสืบสันดานของตนไดรับมรดกมา ในอนัที่จะจัดการและใชดั่งที่ระบไุวในบรรพ 5  
ลักษณะ 2  หมวด 3  แหงประมวลกฎหมายนี้ และใหใชมาตรา 1548  บังคับโดยอนโุลม 

 มาตรา 1617  ผูรับพินัยกรรมคนใดสละมรดก ผูนั้นรวมตลอดทั้งผูสืบสันดานไมมีสิทธิจะรับมรดกที่ไดสละแลวนั้น 

มาตรา 1618  ถาทายาทโดยธรรมผูที่ไดสละมรดกไมมผูีสืบสันดานที่จะรับมรดกได หรือผูรับพินัยกรรมได
สละมรดก ใหปนสวนแบงของผูที่ไดสละมรดกนั้นๆ แกทายาทอื่นของเจามรดกตอไป 

 มาตรา 1619  ผูใดจะสละหรือจําหนายจายโอนโดยประการใด ซ่ึงสิทธิอันหากจะมีในภายหนาในการสืบมรดกผูที่ยังมีชีวิตอยู
นั้นไมได 

ลักษณะ 2    สิทธิโดยธรรมในการรบัมรดก 
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

 มาตรา 1620 ถาผูใดตายโดยไมไดทําพนิัยกรรมไวหรือทําพินัยกรรมไวแตไมมีผลบังคับได ใหปนทรัพยมรดก
ทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 

 ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพยหรือมีผลบังคับไดแตเพียงบางสวนแหงทรัพยมรดก ให
ปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินยักรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 

มาตรา 1621 เวนแตผูทําพินยักรรมจะไดแสดงเจตนากําหนดไวในพินยักรรมเปนอยางอื่น แมทายาทโดยธรรม
คนใดจะไดรับทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดตามพินัยกรรม ทายาทคนนัน้ก็ยังมีสิทธิที่จะเรียกเอาสวนโดยธรรมของตน
จากทรัพยมรดกสวนทีย่ังไมไดจําหนายโดยพินยักรรมจนเต็มอีกกไ็ด 
 มาตรา 1622 พระภิกษุนั้น จะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมไมได เวนแตจะไดสึก
จากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 1754 

 แตพระภิกษุนัน้ อาจเปนผูรับพินัยกรรมได 
 มาตรา 1623  ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพใหตกเปน
สมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น  เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางชีวิตหรือโดยพินัยกรรม 

 มาตรา 1624 ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทรัพยสินนัน้หาตกเปนสมบัติของวัดไม  
และใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะจําหนายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได 
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 มาตรา 1625 ถาผูตายเปนผูสมรสแลว การคิดสวนแบงและการปนทรพัยสินระหวางผูตายกับคูสมรสที่ยังมี
ชีวิตอยูนั้นใหเปนไปดั่งนี ้
 (1) ในเรื่องสวนแบงในทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการหยาโดย
ยินยอมทั้งสองฝาย อันมีบทบัญญัติเพิ่มเติมใหบริบูรณในมาตรา 1637 และมาตรา 1638   และโดยเฉพาะตองอยูในบังคับแหงมาตรา 1513  
ถึง 1517  แหงประมวลกฎหมายนี้ แตการคิดสวนแบงนั้น มีผลตั้งแตวันที่การสมรสไดส้ินไปดวยเหตุความตายนั้น 

 (2) ในเรื่องสวนแบงในทรัพยมรดกของผูตาย ใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงบรรพนี้ นอกจากมาตรา 1637 และ 1638 

มาตรา 1626 เมื่อไดปฏิบัติตามมาตรา 1625 (1) แลว ใหคิดสวนแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทโดยธรรม ดั่งตอไปนี้ 
(1)  ทรัพยมรดกนั้นใหแบงแกทายาทตามลาํดับและชั้นตาง ๆ ดั่งที่บัญญัติไวในหมวด 2 แหงลักษณะนี้ 

 (2)  สวนแบงอนัจะไดแกทายาทในลําดับและชั้นตาง ๆ นัน้ ใหแบงในระหวางบรรดาทายาทในลําดบัและชั้น
นั้น ๆ ดั่งที่บัญญัติไวในหมวด 3  แหงลักษณะนี ้
 มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดาไดรับรองแลวและบตุรบุญธรรมนั้นใหถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนกับ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายนี ้
 มาตรา 1628 สามีภริยาที่รางกัน หรือแยกกนัอยูโดยยังมิไดหยาขาดจากกันตามกฎหมายมิไดส้ินไปซึ่งสิทธิโดย
ธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน 

หมวด 2 การแบงทรพัยมรดกระหวางทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตาง ๆ 

มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา 1630 วรรค 2  แตละลําดับมีสิทธิ
ไดรับมรดกกอนหลังดั่งตอไปนี้ คือ 

(1)  ผูสืบสันดาน 

(2)  บิดามารดา 

(3)  พี่นองรวมบิดามารดาเดยีวกัน 

(4)  พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกนั 

(5)  ปู ยา ตา ยาย 

(6)  ลุง ปา นา อา 

คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา 1635 

มาตรา 1630  ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวติอยู หรือมีผูรับมรดกแทนทีย่ังไมขาดสายแลวแตกรณใีนลําดับ
หนึ่งๆ ที่ระบุไวในมาตรา 1629  ทายาทผูที่อยูในลําดับถัดลงไปไมมีสิทธิในทรัพยมรดกของผูตายเลย 

แตความในวรรคกอนนี้มิใหใชบงัคับในกรณีเฉพาะที่มีผูสืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดก 

แทนที่กัน แลวแตกรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู ในกรณีเชนนั้นใหบิดามารดาไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาเปนทายาทชั้นบุตร 

มาตรา 1631 ในระหวางผูสืบสันดานตางชั้นกันนัน้ บุตรของเจามรดกอันอยูในชั้นสนิทที่สุดเทานัน้มีสิทธิรับ
มรดก ผูสืบสันดานที่อยูในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกไดก็แตโดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที ่

หมวด 3  การแบงสวนมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ 
สวนที่ 1 ญาติ 

 มาตรา 1632 ภายใตบังคับแหงมาตรา 1629 วรรคสุดทาย การแบงสวนมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับ
ญาติใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนที่ 1  แหงหมวดนี้ 
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 มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลําดับเดยีวกัน ในลําดับหนึ่งๆ ที่ระบุไวในมาตรา 1629 นั้น ชอบทีจ่ะไดรับ
สวนแบงเทากนั ถาในลําดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดยีวทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิไดรับสวนแบงทั้งหมด 

 มาตรา 1634 ระหวางผูสืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในสวนแบงของสายหนึ่งๆ ตามบทบัญญัติในลักษณะ 2 
หมวด 4 นั้น ใหไดรับสวนแบงมรดกดั่งนี ้
 (1)  ถามีผูสืบสันดานตางชัน้กัน บุตรของผูตายซึ่งอยูในชัน้สนิทที่สุดเทานั้นมีสิทธิรับมรดกผูสืบสันดานในชั้น
ถัดลงไปจะรับมรดกไดก็แตโดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที ่
 (2)  ผูสืบสันดานในชั้นเดยีวกันไดรับสวนแบงเทากนั 

 (3)  ถาในชั้นหนึ่งมีผูสืบสันดานคนเดยีว ผูสืบสันดานคนนั้นมีสิทธิไดรับสวนแบงทั้งหมด 

สวนที่ 2 คูสมรส 

 มาตรา 1635 ลําดับและสวนแบงของคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูในการรับมรดกของผูตายนั้น ใหเปนไปดั่งตอไปนี ้
 (1) ถามีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซ่ึงยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้น 
มีสิทธิไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาตนเปนทายาทชั้นบุตร 

 (2)  ถามีทายาทตามมาตรา 1629 (3) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่ หรือถาไมมีทายาทตาม
มาตรา 1629 (1) แตมีทายาทตามมาตรา 1629 (2) แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นมีสิทธิไดรับมรดกกึ่งหนึง่ 

 (3)  ถามีทายาทตามมาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดกแทนทีห่รือมีทายาท
ตามมาตรา 1629 (5) แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู มีสิทธิไดมรดกสองสวนในสาม 

 (4)  ถาไมมีทายาทดั่งที่ระบไุวในมาตรา 1629 คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นมีสิทธิไดรับมรดกทั้งหมด 

  มาตรา 1636 ถาเจามรดกมภีริยาที่ชอบดวยกฎหมายกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 หลาย
คนยังมีชีวติอยู ภริยาเหลานั้นทั้งหมดรวมกนัมีสิทธิไดรับมรดกตามลําดบัชั้นและสวนแบงดั่งระบไุวในมาตรา 1635  
แตในระหวางกันเองใหภริยานอยแตละคนมีสิทธิไดรับมรดกกึ่งสวนที่ภริยาหลวงจะพึงไดรับ 

 มาตรา 1637 ถาคูสมรสฝายใดที่ยังมีชีวิตอยูเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิรับจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่ไดตกลงไวกับผูรับประกันภัย แตจําตองเอาจํานวนเบี้ยประกันภัย เพียงเทาที่พิสูจนไดวาสูงกวาจํานวนเงินที่ผูตายจะพึงสงใช
เปนเบี้ยประกันภัยได ตามรายไดหรือฐานะของตนโดยปกติไปชดใชสินเดิมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง หรือสินสมรสแลวแตกรณี 
 ถึงอยางไรก็ดี จํานวนเงินเบีย้ประกันภัยซ่ึงจะพึงสงคืนตามบทบัญญัติขางตนนั้นรวมทั้งสิ้นตองไมเกินจํานวน
เงินที่ผูรับประกันภยัไดชําระให 
 มาตรา 1638 เมื่อคูสมรสทั้งสองฝายไดลงทุนออกเงินในการทําสัญญา และตามสัญญานั้นทั้งสองฝายจะตอง
ไดรับเงินปในขณะทีย่ังมีชีวติอยูรวมกนั และเมื่อฝายหนึง่ฝายใดตาย ฝายที่ยังมีชีวิตอยูยังจะตองไดรับเงินปตอไปตลอด
อายุ ฝายที่ยังมชีีวิตอยู จาํตองชดใชสินเดิมของอีกฝายหนึ่ง หรือสินสมรสแลวแตกรณี สุดแตวาไดเอาเงินสินเดิม หรือ
สินสมรสไปใชในการลงทุนนั้น เงินทีจ่ะตองชดใชสินเดมิหรือสินสมรสดั่งวานี้ ใหชดใชเทาจํานวนเงินซึ่งผูจายเงิน
รายปจะเรยีกใหใชเพิ่มขึน้เปนพิเศษ เพื่อผูจายจะไดจายเงินรายปใหแกคูสมรสฝายที่ยังมีชีวิตอยูนัน้ตอไป 

หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน 
 มาตรา 1639 ถาบุคคลใดซึ่งจะเปนทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแกความตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนเจา
มรดกตาย ถาบุคคลนั้นมีผูสืบสันดานก็ใหผูสืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถาผูสืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแกความตายหรือถูก
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กําจัดมิใหรับมรดกเชนเดียวกัน ก็ใหผูสืบสันดานของผูสืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ และใหมีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะสวน
แบงของบุคคลเปนราย ๆ  สืบตอกันเชนนี้ไปจนหมดสาย 

 มาตรา 1640 [4] เมื่อบุคคลใดตองถือวาถึงแกความตายตามความในมาตรา 62 แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหมีการรับมรดกแทนที่กันได 
 มาตรา 1641 ถาบุคคลใดซึ่งจะเปนทายาทตามมาตรา 1629 (2) หรือ (5) ถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับ
มรดกกอนเจามรดกตาย ถามีทายาทในลําดับเดียวกนัยังมีชีวิตอยู ก็ใหสวนแบงทั้งหมดตกไดแก ทายาทนั้นเทานัน้  
หามมิใหมกีารรับมรดกแทนที่กันตอไป 

 มาตรา 1642 การรับมรดกแทนที่กันนัน้ ใหใชบังคับแตในระหวางทายาทโดยธรรม 

 มาตรา 1643 สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นไดเฉพาะแกผูสืบสันดานโดยตรงผูบุพการีหามีสิทธิดังนั้นไม 
 มาตรา 1644 ผูสืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ไดตอเมื่อมีสิทธิบริบูรณในการรับมรดก 

 มาตรา 1645 การที่บุคคลใดสละมรดกของบุคคลอีกคนหนึ่งนัน้ ไมตดัสิทธิของผูสละที่จะรับมรดกแทนที่
บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นในการสืบมรดกบุคคลอื่น 

ลักษณะ 3 พินัยกรรม 
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

 มาตรา 1646 บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพนิัยกรรมกําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตนเอง หรือใน
การตางๆ อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได 
 มาตรา 1647 การแสดงเจตนากําหนดการเผือ่ตายนั้นยอมทําไดดวยคําสัง่ครั้งสุดทายกาํหนดไวในพนิัยกรรม 

 มาตรา 1648 พินัยกรรมนั้นตองทําตามแบบซึ่งระบุไวในหมวด 2 แหงลักษณะนี ้
 มาตรา 1649 ผูจัดการมรดกซึ่งผูตายตั้งไวยอมมีอํานาจและหนาทีใ่นอันที่จะจดัการทําศพของผูตาย  เวนแต
ผูตายจะไดตั้งบุคคลอื่นไวโดยเฉพาะใหจดัการดั่งวานั้น 

 ถาผูตายมิไดตั้งผูจัดการมรดกหรือบุคคลใดไวใหเปนผูจัดการทําศพ หรือทายาทมิไดมอบหมายตั้งใหบุคคลใดเปนผูจัดการทํา
ศพ บุคคลผูไดรับทรัพยมรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเปนจํานวนมากที่สุด เปนผูมีอํานาจและตกอยูในหนาที่ตองจัดการ
ทําศพ เวนแตศาลจะเห็นเปนการสมควรตั้งบุคคลอื่นใหจัดการเชนนั้น ในเมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งรองขอขึ้น 

 มาตรา 1650 คาใชจายเกิดมหีนี้เปนคุณแกบคุคลใดในการจัดการทําศพนัน้ ใหเรียกเอาไดตามบุริมสิทธิที่ระบุ
ไวในมาตรา 253 (2) แหงประมวลกฎหมายนี ้
 ถาการจัดการทําศพ ตองชักชาไปดวยประการใดๆ ใหบคุคลผูมีอํานาจตามความในมาตรากอนกันเงินเปน
จํานวนอันสมควรจากสินทรพัยแหงกองมรดกเพื่อใชในการนี้ โดยใหบคุคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งรองตอศาลได
ในกรณีที่ไมตกลงหรือคัดคานการกันเงินจาํนวนนั้น 

 กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม เงนิคาใชจาย หรือเงินที่กันไวอันเกี่ยวกับการจัดการทําศพนัน้ใหกันไวไดแตเพยีง
จํานวนตามสมควรแกฐานะในสมาคมของผูตาย แตจะตองไมเปนการเสื่อมเสียตอสิทธิของเจาหนีข้องผูตาย 

 มาตรา 1651 ภายใตบังคับบทบัญญัติลักษณะ 4 

 (1) เมื่อตามขอกําหนดพินยักรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะไดรับทรัพยมรดกทั้งหมดของเจามรดก หรือตาม
เศษสวน หรือตามสวนที่เหลือแหงทรัพยมรดก ซ่ึงมิไดแยกไวตางหากเปนพิเศษจากกองมรดก บคุคลนั้นเรียกวาผูรับ
พินัยกรรมลักษณะทั่วไป และมีสิทธิและความรับผิดเชนเดียวกับทายาทโดยธรรม 
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 (2) เมื่อตามขอกําหนดพินยักรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะไดรับทรัพยสินเฉพาะสิ่งเฉพาะอยาง ซ่ึงเจาะจงไว
โดยเฉพาะ หรือแยกไวตางหากเปนพิเศษจากกองมรดก บุคคลนั้นเรียกวาผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ และมีสิทธิและ
ความรับผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินเทานั้น 

 ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหสันนษิฐานไวกอนวา ผูรับพินัยกรรมเปนผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ 

 มาตรา 1652 บุคคลผูอยูในความปกครองนั้น จะทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกของตนใหแกผูปกครองหรือ 

คูสมรส บุพการี หรือผูสืบสันดาน หรือพี่นองของผูปกครองไมไดจนกวาผูปกครองจะไดทําคําแถลงการณปกครอง
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1577 และมาตราตอ ๆ ไป แหงประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้นแลว 

 มาตรา 1653 ผูเขียน หรือพยานในพนิัยกรรมจะเปนผูรับทรัพยตามพินยักรรมนั้นไมได 
 ใหใชบทบัญญัติในวรรคกอนบังคับแกคูสมรสของผูเขียนหรือพยานในพินยักรรมดวย 

 พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดจดขอความแหงพินัยกรรมที่พยานนํามาแจงตาม มาตรา 1663 ใหถือวาเปนผูเขียน
พินัยกรรมตามความหมายแหงมาตรานี ้
 มาตรา 1654 ความสามารถของผูทําพินัยกรรมนั้นใหพจิารณาแตในเวลาที่ทําพินัยกรรมเทานั้นความสามารถ
ของผูรับพินัยกรรมนั้น ใหพจิารณาแตในเวลาที่ผูทําพินยักรรมตายเทานั้น 

หมวด 2 แบบพินัยกรรม 
  มาตรา 1655 พินัยกรรมนั้น จะทําไดก็แตตามแบบใดแบบหนึ่งดั่งที่บญัญัติไวในหมวดนี ้

มาตรา 1656 พินัยกรรมนั้น จะทําตามแบบดั่งนี้ก็ได กลาวคือตองทําเปนหนังสือลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทํา
ขึ้น และผูทําพนิัยกรรมตองลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน ซ่ึงพยานสองคนนั้นตองลงลายมือ
ช่ือรับรองลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมไวในขณะนัน้ 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไมสมบูรณ เวนแตจะไดปฏิบัติ
ตามแบบอยางเดียวกับการทําพินัยกรรมตามมาตรานี ้

มาตรา 1657 พินัยกรรมนั้น จะทําเปนเอกสารเขียนเองทัง้ฉบับก็ได กลาวคือผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยมือ
ตนเองซึ่งขอความทั้งหมด วนั เดือน ป และลายมือช่ือของตน 

 การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไมสมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรม
จะไดทําดวยมอืตนเอง และลงลายมือช่ือกํากับไว 
 บทบัญญัติมาตรา 9  แหงประมวลกฎหมายนี้ มิใหใชบังคับแกพินยักรรมที่ทําขึ้นตามมาตรานี้ 
 มาตรา 1658 พินัยกรรมนั้น จะทําเปนเอกสารฝายเมืองก็ได กลาวคือ 

 (1)  ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพนิยักรรมของตนแกกรมการอําเภอตอ
หนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน 

 (2)  กรมการอาํเภอตองจดขอความที่ผูทําพินัยกรรมแจงใหทราบนั้นลงไว และอานขอความนั้น  

ใหผูทําพินยักรรมและพยานฟง 

 (3)  เมื่อผูทําพนิัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความที่กรมการอําเภอจดนั้นเปนการถูกตองตรงกันกับที่
ผูทําพินัยกรรมแจงไวแลว ใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 (4)  ขอความที่กรมการอําเภอจดไวนั้น ใหกรมการอําเภอลงลายมือช่ือและลง วัน เดือน ป ทั้งจดลงไวดวยตนเองเปนสําคัญวา 
พินัยกรรมนั้นไดทําขึ้นถูกตองตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 3  ขางตนแลวประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญ 
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การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไมสมบูรณ เวนแตผูทํา
พินัยกรรม พยาน และกรมการอําเภอจะไดลงลายมือช่ือกํากับไว 
 มาตรา 1659 การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนั้น จะทํานอกทีว่าการอําเภอก็ได เมื่อมีการรองขอเชนนั้น 

 มาตรา 1660 พินัยกรรมนั้น จะทําเปนเอกสารลับก็ได กลาวคือ 

 (1)  ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในพนิยักรรม 

 (2)  ผูทําพินัยกรรมตองผนึกพินัยกรรมนั้น แลวลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้น 

 (3)  ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนกึนั้นไปแสดงตอกรมการอําเภอ และพยานอีกอยางนอยสองคน และ
ใหถอยคําตอบคุคลทั้งหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรมนั้นผูทําพินัยกรรมมิไดเปนผูเขียนเองโดย
ตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงนามและภมูิลําเนาของผูเขียนใหทราบดวย 

 (4)  เมื่อกรมการอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรมและวนั เดือน ป ที่ทาํพินัยกรรมมาแสดงไวบนซองนั้น
และประทับตราตําแหนงแลว ใหกรมการอําเภอผูทําพินยักรรมและพยานลงลายมือช่ือบนซองนั้น 

 การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไมสมบูรณ  เวนแตผูทํา
พินัยกรรมจะไดลงลายมือช่ือกํากับไว 
 มาตรา 1661 ถาบุคคลผูเปนทั้งใบและหูหนวกหรอืผูที่พูดไมได มีความประสงคจะทําพินัยกรรมเปนแบบเอกสารลับ ใหผูนั้น
เขียนดวยตนเองบนซองพินัยกรรมตอหนากรมการอําเภอและพยานซึ่งขอความวาพินัยกรรมที่ผนึกนั้นเปนของตนแทนการใหถอยคําดั่ง
ที่กําหนดไวในมาตรา 1660 (3) และถาหากมีผูเขียนก็ใหเขียนชื่อกบัภูมิลําเนาของผูเขียนพินัยกรรมนั้นไวดวย 

 ใหกรมการอําเภอจดลงไวบนซองเปนสําคัญวาผูทําพินัยกรรมไดปฏิบัติตามขอความในวรรคกอนแลว   
แทนการจดถอยคําของผูทําพินัยกรรม 

 มาตรา 1662 พินัยกรรมซึ่งไดทําเปนแบบเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลับนั้น กรมการอําเภอจะเปดเผยแกบุคคลอื่นใดไมไดใน
ระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู และผูทําพินัยกรรมจะเรียกใหกรมการอําเภอสงมอบพินัยกรรมนั้นแกตนในเวลาใด ๆ  กรมการ
อําเภอจําตองสงมอบให 
 ถาพินัยกรรมนั้นทําเปนแบบเอกสารฝายเมือง กอนสงมอบพินัยกรรม ใหกรมการอําเภอคัดสําเนาพินัยกรรมไวแลวลงลายมือ
ช่ือประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ สําเนาพินัยกรรมนั้นจะเปดเผยแกบุคคลอื่นใดไมได ในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู 
 มาตรา 1663 เมื่อมีพฤติการณพิเศษซึ่งบุคคลใดไมสามารถจะทําพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กําหนดไวได  เชน  ตกอยูในอันตราย
ใกลความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บุคคลนั้นจะทําพินัยกรรมดวยวาจาก็ได 
 เพื่อการนี้ ผูทําพินัยกรรมตองแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอยสองคนซึ่งอยูพรอมกัน ณ ที่นั้น 

พยานสองคนนั้นตองไปแสดงตนตอกรมการอําเภอโดยมิชักชาและแจงขอความที่ผูทําพินัยกรรมไดส่ังไวดวย
วาจานัน้ ทั้งตองแจงวนั เดือน ป สถานที่ที่ทําพินัยกรรมและพฤติการณพิเศษนั้นไวดวย 

 ใหกรมการอําเภอจดขอความที่พยานแจงนัน้ไว และพยานสองคนนั้นตองลงลายมือช่ือไว หรือมิฉะนั้น  จะให
เสมอกับการลงลายมือช่ือไดก็แตดวยลงลายพิมพนิว้มือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองสองคน 

 มาตรา 1664 ความสมบูรณแหงพินยักรรมซึ่งทําขึ้นตามมาตรากอนนัน้ยอมสิ้นไปเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือน 

นับแตเวลาผูทําพินัยกรรมกลับมาสูฐานะที่จะทําพนิัยกรรมตามแบบอื่นที่กําหนดไวได 
 มาตรา 1665 เมื่อผูทําพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือตามมาตรา 1656, 1658, 1660 จะใหเสมอกับลงลายมือช่ือ
ได กแ็ตดวยลงลายพิมพนิว้มือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคนในขณะนั้น 
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 มาตรา 1666 [5] บทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายนี้ มิใหใชบังคบัแกพยานผูทีจ่ะตองลง
ลายมือช่ือตามมาตรา 1656, 1658, 1660 

 มาตรา 1667 เมื่อคนในบังคบัไทยจะทําพนิัยกรรมในตางประเทศ พินยักรรมนั้นอาจทําตามแบบซึ่งกฎหมาย
ของประเทศที่ทําพินัยกรรมบัญญัติไว หรือตามแบบที่กฎหมายไทยบญัญัติไวก็ได 
 เมื่อทําพินัยกรรมตามแบบทีก่ฎหมายไทยบัญญัติไว อํานาจและหนาที่ของกรมการอําเภอตามมาตรา 1658, 

1660, 1661, 1662, 1663 ใหตกแกบุคคลดัง่ตอไปนี้ คือ 

 (1)  พนักงานทตู หรือกงสุลฝายไทย กระทําการตามขอบอํานาจของตน หรือ 

 (2)   พนักงานใด ๆ  ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายของตางประเทศนั้น ๆ  ที่จะรับบันทึกขอแจงความไวเปนหลักฐานได 
มาตรา 1668  ผูทําพินัยกรรมไมจําเปนตองเปดเผยขอความในพินัยกรรมนั้นใหพยานทราบ เวนแตกฎหมายจะไดระบุไวเปน

อยางอื่น 

มาตรา 1669 [6] ในระหวางเวลาที่ประเทศตกอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม บุคคลที่รับราชการทหารหรือทําการเกี่ยวของอยู
กับราชการทหาร จะทําพินัยกรรมตามแบบที่บัญญัติไวในมาตรา 1658 มาตรา 1660 หรือมาตรา 1663  ก็ได ในกรณีเชนวานั้น ใหนายทหาร
หรือขาราชการฝายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอ 

บทบัญญัติวรรคกอนใหนํามาใชบังคับแกกรณีที่บุคคลที่รับราชการทหารหรือทําการเกี่ยวของอยูกับราชการทหารทํา
พินัยกรรมในตางประเทศในระหวางที่ปฏิบัติการเพื่อประเทศในภาวะการรบหรือการสงครามในตางประเทศโดยอนุโลม และในกรณีเชน
วานี้ ใหนายทหารหรือขาราชการฝายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานทูตหรือกงสุลฝายไทย 

ถาผูทําพินัยกรรมตามความในสองวรรคกอนนั้นปวยเจ็บหรือตองบาดเจ็บ และอยูในโรงพยาบาล  
ใหแพทยแหงโรงพยาบาลนั้นมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอหรือพนักงานทูต หรือกงสุลฝายไทย แลวแตกรณีดวย 

 มาตรา 1670 บุคคลตอไปนี้จะเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมได 
 (1)  ผูซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (2)  บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 (3)  บุคคลที่หูหนวก เปนใบ หรือจักษุบอดทั้งสองขาง 

 มาตรา 1671 เมื่อบุคคลใดนอกจากผูทําพนิัยกรรมเปนผูเขียนขอความแหงพนิัยกรรมบุคคลนั้น ตองลงลายมือ
ช่ือของตนทั้งระบุวาเปนผูเขียน 

 ถาบุคคลนั้นเปนพยานดวย ใหเขียนขอความระบุวาตนเปนพยานไวตอทายลายมือช่ือของตนเชนเดียวกับพยานอื่น ๆ  

มาตรา 1672 [7] ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กลาโหม และตางประเทศมอํีานาจและหนาที่เทาที่
เกี่ยวกับกระทรวงนั้นๆ ที่จะออกกฎกระทรวง เพื่อใหการเปนไปตามประมวลกฎหมายบรรพนี้ รวมทั้งกําหนดอตัรา 

คาฤชาธรรมเนียมอันเกี่ยวกบัการนั้น 

หมวด 3 ผลและการตีความแหงพินัยกรรม 
 มาตรา 1673 สิทธิและหนาทีใ่ดๆ อันเกดิขึน้ตามพินยักรรม ใหมีผลบังคับเรียกรองกนัไดตั้งแตผูทําพินัยกรรม
ตายเปนตนไป เวนแตผูทําพนิัยกรรมจะไดกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใหมีผลบังคับเรียกรองกันไดภายหลัง 

 มาตรา 1674 ถาขอกําหนดพนิัยกรรมมีเงื่อนไข และเงื่อนไขนั้นสําเร็จเสียกอนเวลาที่ผูทําพินัยกรรมตาย  
หากวาเปนเงื่อนไขบังคับกอน ขอกําหนดพินัยกรรมนั้นมีผลเมื่อผูทําพินัยกรรมตาย หากวาเปนเงื่อนไขบังคับหลัง 
ขอกําหนดพินยักรรมนั้นเปนอันไรผล 
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 ถาเงื่อนไขบังคับกอนสําเร็จภายหลังที่ผูทําพินัยกรรมตาย ขอกําหนดพนิัยกรรมมีผลตั้งแตเวลาเงื่อนไขสําเร็จ 

 ถาเงื่อนไขบังคับหลังสําเร็จภายหลังที่ผูทําพินัยกรรมตาย ขอกําหนดพนิัยกรรมมีผลตั้งแตเวลาที่ผูทํา
พินัยกรรมตาย แตตกเปนอันไรผลในเมื่อเงือ่นไขนั้นสําเรจ็ 

 แตถาผูทําพินยักรรมไดกําหนดไวในพินัยกรรมวา ในกรณีที่กลาวมาในสองวรรคกอนนั้นใหความสําเร็จแหง
เงื่อนไขมีผลยอนหลังไปถึงเวลาที่ผูทําพินยักรรมตาย ก็ใหเปนไปตามเจตนาของผูทําพินัยกรรมนั้น 

 มาตรา 1675 เมื่อพินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับกอน ผูรับประโยชนตามขอความแหงพินัยกรรมนั้นจะรองตอศาลขอใหตั้งผูจัดการ
ทรัพยสินที่ยกใหโดยพินัยกรรมนั้นจนกวาจะถึงเวลาที่เงื่อนไขสําเร็จ หรือจนกวาความสําเร็จแหงเงื่อนไขตกเปนอันพนวิสัยก็ได 
 ถาศาลเห็นเปนการสมควร จะตั้งผูรองนั้นเปนผูจัดการทรัพยสินเสียเอง และเรียกใหผูรองนั้นวางประกันตามที่สมควรก็ได 

มาตรา 1676 [8] พินัยกรรมจะทําขึ้นโดยใหบุคคลใดตกอยูในภาระตดิพนัที่จะตองกอตั้งมูลนิธิ หรือจะสั่ง
จัดสรรทรัพยสินไวโดยตรง เพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 110 แหงประมวลกฎหมายนี้ก็ได 
 มาตรา 1677 [9] เมื่อมีพินยักรรมกอตั้งมูลนิธิขึ้นตามมาตรากอน ใหเปนหนาที่ของทายาทหรือผูจัดการมรดก
แลวแตกรณี ทีจ่ะตองรองขอใหรัฐบาลใหอํานาจจัดตั้งขึ้นเปนนิติบุคคลตามมาตรา 118  แหง ประมวลกฎหมายนี้  
เวนแตจะไดมขีอกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอื่น 

 ถาบุคคลดั่งกลาวแลวมิไดรองขอใหรัฐบาลใหอํานาจ บุคคลผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดหรือพนกังานอยัการจะเปนผูรองขอก็ได 
 มาตรา 1678 เมื่อมูลนิธิใดซึ่งกอตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมไดตั้งขึ้นเปนนิติบุคคลแลว ใหถือวาทรัพยสินซึ่งผูทําพินัยกรรมจัดสรร
ไวเพื่อการนั้น ตกเปนของนิติบุคคลนั้นตั้งแตเวลาซึ่งพินัยกรรมมีผล เวนแตจะมีขอกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอื่น 

 มาตรา 1679 ถาจัดตั้งมูลนิธิขึ้นไมไดตามวัตถุที่ประสงค ใหทรัพยสินตกทอดไปตามที่ระบุไวในพินัยกรรม 

 ถาพินัยกรรมไมไดระบุไว เมื่อทายาทหรือผูจัดการมรดก หรือพนักงานอัยการหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งรอง
ขอใหศาลจัดสรรทรัพยสินนั้นใหแกนิติบุคคลอื่นซึ่งปรากฏวามีวัตถุที่ประสงคใกลชิดที่สุดกับความประสงคของผูทําพินัยกรรม 

 ถาหากวาจัดสรรทรัพยสินอยางนี้ไมไดกด็ ีหรือวามูลนิธินั้นตั้งขึ้นไมได เพราะเปนการขัดตอกฎหมาย หรือขัด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชนกด็ีขอกําหนดพนิัยกรรมในการจัดตั้งมูลนิธินั้นเปนอนัไรผล 

 มาตรา 1680 เจาหนี้ของผูทําพินัยกรรมมีสิทธิที่จะรองขอใหเพกิถอนขอกําหนดพินยักรรมซึ่งกอตั้งมูลนิธินั้น
ไดเพยีงเทาที่ตนตองเสียประโยชนเนื่องแตการนั้น 

 มาตรา 1681 ถาทรัพยสินซึ่งเปนวัตถุแหงพนิัยกรรมนัน้ ไดสูญหาย ทําลายหรือบุบสลายไป และพฤติการณ
ทั้งนี้เปนผลใหไดทรัพยสินอื่นมาแทน หรือไดสิทธิเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนทรพัยสินนัน้ ผูรับพินัยกรรมจะเรียก
ใหสงมอบของแทนซึ่งไดรับมานั้น หรือจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองกไ็ดแลวแตกรณ ี

 มาตรา 1682 เมื่อพินัยกรรมทําขึ้นเปนการปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกรอง พินัยกรรมนั้นมีผลเพียงจาํนวนซึ่ง
คงคางชําระอยูในเวลาที่ผูทําพินัยกรรมตาย เวนแตผูทําพนิัยกรรมจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ถามีเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ที่ปลดใหหรือสิทธิเรียกรองที่โอนไปนั้นก็ใหสงมอบแกผูรับพินัยกรรม
และใหใชมาตรา 303  ถึง 313, 340 แหงประมวลกฎหมายนี้บังคับโดยอนุโลม แตถาผูทําพินัยกรรมจะตองกระทาํการ
หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรานั้นๆ แลว บคุคลผูตองจัดการตามพินยักรรมหรือผูรับพินัยกรรมจะกระทํา
การหรือดําเนนิการนั้นๆ แทนผูทําพินัยกรรมก็ได 
 มาตรา 1683 พินัยกรรมที่บุคคลทําใหแกเจาหนี้คนใดของตนนั้น  ใหสันนิษฐานไวกอนวามไิดทําขึ้นเพื่อชําระ
หนี้อันคางชําระแกเจาหนี้คนนั้น 
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 มาตรา 1684 เมื่อความขอใดขอหนึ่งในพินยักรรมอาจตีความไดเปนหลายนัยใหถือเอาตามนัยที่จะสาํเร็จผล
ตามความประสงคของผูทําพินัยกรรมนั้นไดดีที่สุด 

 มาตรา 1685 ในกรณีที่ผูทําพนิัยกรรมไดกําหนดผูรับพินยักรรมไวโดยคุณสมบัติที่ทราบตัวแนนอนได ถามี
บุคคลหลายคนทรงไวซ่ึงคณุสมบัติที่จะเปนผูรับพินัยกรรมตามที่ผูทําพินัยกรรมกําหนดไว   ดั่งนัน้ ได ในกรณทีี่มีขอ
สงสัย ใหถือวาทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับสวนปนเทาๆ กัน 

หมวด 4 พินัยกรรมทีต้ั่งผูปกครองทรัพย 
 มาตรา 1686 [10] อันวาทรัสตนั้น จะกอตั้งขึ้นโดยตรงหรือโดยทางออมดวยพินัยกรรมหรือดวยนิติกรรมใด  ๆที่มีผลในระหวาง
ชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแลวก็ดี หามีผลไม เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อการกอตั้งทรัสตเทานั้น 

 มาตรา 1687 ถาผูทําพินัยกรรมประสงคจะยกทรัพยสินใหแกผูเยาว หรือผูซ่ึงศาลไดส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือแกผูซ่ึงตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเพราะเหตวุิกลจริต แตตองการ
มอบการเก็บรักษาและจัดการทรัพยสินนั้นแกบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดา ผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษของ
บุคคลเชนนั้น ผูทําพินัยกรรมตองตั้งผูปกครองทรัพยขึ้น 

 การตั้งผูปกครองทรัพยนี้ หามมิใหตั้งขึ้นเปนเวลาเกนิกวากําหนดแหงการเปนผูเยาว หรือกําหนดทีศ่าลไดส่ัง
ใหเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือกําหนดทีต่องรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล แลวแตกรณ ี

 มาตรา 1688 การตั้งผูปกครองทรัพยนั้น ในสวนที่เกีย่วดวยอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย ยอมไมบริบูรณ เวนแตจะไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที ่
 บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับแกเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป   ทั้งแพ และสัตวพาหนะดวย [11] 

มาตรา 1689 นอกจากบุคคลที่ระบุไวในมาตรา 1557  แหงประมวลกฎหมายนี้ นิตบิุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่
มีความสามารถบริบูรณ จะรบัตั้งเปนผูปกครองทรัพยก็ได 
 มาตรา 1690 ผูปกครองทรัพยนั้น ยอมตั้งขึน้ไดโดย 

 (1) ผูทําพินัยกรรม 

 (2) บุคคลซึ่งระบุไวในพนิัยกรรมใหเปนผูตั้ง 

 มาตรา 1691 เวนแตผูทําพินยักรรมจะไดกาํหนดไวเปนอยางอื่นในพินยักรรมผูปกครองทรัพยจะทําพินัยกรรม
ตั้งบุคคลอื่นใหทําการสืบแทนตนก็ได 
 มาตรา 1692 เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอื่นในสวนที่เกี่ยวดวยทรัพยสินที่ไดรับมอบไว 
ผูปกครองทรัพยมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับผูปกครองตามความหมายในบรรพ 5  แหงประมวลกฎหมายนี้ 

หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแหงพินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม 
มาตรา 1693 ผูทําพินัยกรรมจะเพกิถอนพนิัยกรรมของตนเสียทั้งหมด หรือแตบางสวนในเวลาใดกไ็ด 

 มาตรา 1694 ถาจะเพกิถอนพนิัยกรรมฉบับกอนเสียทั้งหมด หรือแตบางสวนดวยพนิยักรรมฉบับหลัง การเพิก
ถอนจะสมบูรณตอเมื่อพินยักรรมฉบับหลังนั้นไดทําตามแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติไว 
 มาตรา 1695 ถาพินัยกรรมไดทําเปนตนฉบบัแตฉบับเดยีว ผูทําพินัยกรรมอาจเพิกถอนพินัยกรรมนั้นทั้งหมด
หรือบางสวนได โดยทําลายหรือขีดฆาเสียดวยความตั้งใจ 

 ถาพินัยกรรมไดทําเปนตนฉบับหลายฉบับ การเพิกถอนนั้นไมบริบูรณ เวนแตจะไดกระทําแกตนฉบับเหลานั้นทุกฉบับ 
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มาตรา 1696 ถาผูทําพินัยกรรมไดโอนไปโดยสมบูรณซ่ึงทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงขอกําหนดพินยักรรมใด
ดวยความตั้งใจ ขอกําหนดพนิัยกรรมนัน้เปนอันเพิกถอนไป 

 วิธีเดียวกนันีใ้หใชบังคับ เมือ่ผูทําพินัยกรรมไดทําลายทรัพยสินนั้นดวยความตั้งใจ 

 มาตรา 1697 ถาผูทําพินัยกรรมมิไดแสดงเจตนาไวในพนิยักรรมเปนอยางอื่น และปรากฏวาพินยักรรมฉบับ
กอนกับฉบับหลังขัดกัน ใหถือวาพินัยกรรมฉบับกอนเปนอันเพิกถอนโดยพินยักรรมฉบับหลังเฉพาะในสวนทีม่ี
ขอความขัดกนันั้นเทานั้น 

 มาตรา 1698  ขอกําหนดพินยักรรมนั้น ยอมตกไป 

 (1)  เมื่อผูรับพินัยกรรมตายกอนผูทําพินัยกรรม 

 (2)  เมื่อขอกําหนดพนิัยกรรมเปนผลใชไดตอเมื่อเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งสําเร็จลง และผูรับพินัยกรรมตาย
เสียกอนเงื่อนไขสําเร็จ หรือปรากฏเปนที่แนนอนอยูแลววาเงื่อนไขนั้นไมอาจจะสําเรจ็ได 
 (3)  เมื่อผูรับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม 

 (4)  เมื่อทรัพยสินทั้งหมดที่ยกใหสูญหาย หรือถูกทําลายโดยผูทําพินยักรรมมิไดตั้งใจในระหวางทีผู่ทํา
พินัยกรรมยังมีชีวิตอยู และผูทําพินัยกรรมมิไดไดมาซึ่งของแทน หรือซ่ึงสิทธิที่จะเรียกคาทดแทนในการที่ทรัพยสิน
นั้นสูญหายไป 

มาตรา 1699 ถาพินัยกรรม หรือขอกําหนดในพินยักรรม เกี่ยวกับทรัพยสินรายใดเปนอันไรผลดวยประการ
ใดๆ ทรัพยสินรายนั้นตกทอดแกทายาทโดยธรรมหรือไดแกแผนดินแลวแตกรณ ี

หมวด 6 ความเสียเปลาแหงพินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม 
 มาตรา 1700 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในหมวดนี้บุคคลจะจําหนายทรัพยสินใดๆ  โดยนิติกรรมที่มีผลในระหวางชีวิต หรือ
เมื่อตายแลว โดยมีขอกําหนดหามมิใหผูรับประโยชนโอนทรัพยสินนั้นก็ได แตตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกจากผูรับประโยชน
กําหนดไว สําหรับเปนผูจะไดรับทรัพยสินนั้นเปนสิทธิเด็ดขาดในเมื่อมีการละเมิดขอกําหนดหามโอน 

 ผูซ่ึงกําหนดขึ้นดั่งกลาวนั้นตองเปนผูสามารถจะมีสิทธิตางๆ  ไดอยูในขณะที่การจําหนายทรัพยสินนั้นมีผลบังคับ 

ถามิไดกําหนดบุคคลที่จะเปนผูรับทรัพยสินในเมื่อมีการละเมิดขอกําหนดหามโอนไว ใหถือวาขอกําหนดหามโอนนั้นเปน
อันไมมีเลย 

 มาตรา 1701 ขอกําหนดหามโอนตามมาตรากอนนั้นจะใหมีกําหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผูรับประโยชนก็ได 
ถาไมไดกําหนดเวลาหามโอนไว ในกรณีทีผู่รับประโยชนเปนบุคคลธรรมดา ใหถือวาขอกําหนดหามโอนมี

ระยะเวลาอยูตลอดชีวิตของผูรับประโยชน แตในกรณทีี่ผูรับประโยชนเปนนิติบุคคลใหมีระยะเวลาเพียงสามสิบป 
 ถาไดกําหนดเวลาหามโอนไว กําหนดนั้นมิใหเกนิสามสิบป ถากําหนดไวนานกวานั้น ก็ใหลดลงมาเปนสามสิบป 

มาตรา 1702 ขอกําหนดหามโอนอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพยซ่ึงไมอาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไดนั้นใหถือวาเปนอันไมมีเลย 

ขอกําหนดหามโอนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพยนั้นไมบริบูรณ เวนแต
จะไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการหามโอนตอพนกังานเจาหนาที่ 
 บทบัญญัติในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับแกเรือมีระวางตั้งแตหาตนัขึ้นไป ทั้งแพและสตัวพาหนะดวย[12] 

 มาตรา 1703 พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไมครบสิบหาปบริบูรณทาํขึ้นนั้นเปนโมฆะ 

 มาตรา 1704 พินัยกรรมซึ่งบุคคลผูถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถทําขึ้นนั้นเปนโมฆะ 
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 พินัยกรรมซึ่งบุคคลผูถูกอางวาเปนคนวิกลจริต แตศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถทําขึ้นนั้น จะ
เปนอันเสียเปลาก็แตเมื่อพิสูจนไดวาในเวลาที่ทําพินัยกรรมนั้นผูทําจริตวิกลอยู 
 มาตรา 1705 พินัยกรรมหรือขอกําหนดพนิัยกรรมนัน้ ถาไดทําขึ้นขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา 1652, 1653, 

1656, 1657, 1658, 1660, 1661  หรือ 1663  ยอมเปนโมฆะ 

 มาตรา 1706 ขอกําหนดพินยักรรมเปนโมฆะ 

 (1) ถาตั้งผูรับพินัยกรรมไวโดยมีเงื่อนไขวา ใหผูรับพินยักรรมจําหนายทรัพยสินของเขาเองโดยพินยักรรม
ใหแกผูทําพินยักรรม หรือแกบุคคลภายนอก 

 (2) ถากําหนดบุคคลซึ่งไมอาจที่จะทราบตวัแนนอนไดเปนผูรับพินัยกรรม แตผูรับพินัยกรรมตามพินัยกรรม
ลักษณะเฉพาะนั้น อาจกําหนดโดยใหบุคคลใดคนหนึง่เปนผูระบุเลือกเอาจากบุคคลอื่นหลายคน หรือจากบุคคลอื่น 

หมูใดหมูหนึ่ง ซ่ึงผูทําพินัยกรรมระบุไวกไ็ด 
(3) ถาทรัพยสินที่ยกใหโดยพินยักรรมระบุไวไมชัดแจงจนไมอาจที่จะทราบแนนอนไดหรือถาใหบุคคลใด 

คนหนึ่งกําหนดใหมากนอยเทาใดตามแตใจ 

 มาตรา 1707 ถาขอกําหนดพนิัยกรรมตั้งผูรับพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขวาใหผูรับพินยักรรมจําหนายทรัพยสิน 

ที่ยกใหโดยพินัยกรรมนัน้แกบุคคลอื่น ใหถือวาเงื่อนไขนั้นเปนอนัไมมีเลย 

 มาตรา 1708 เมื่อผูทําพินัยกรรมตายแลว บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งจะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอน
พินัยกรรมซึ่งไดทําขึ้นเพราะเหตุขมขูก็ได แตหากผูทําพนิัยกรรมยังมีชีวิตอยูตอมาเกนิหนึ่งปนับแตผูทําพินัยกรรมพน
จากการขมขูแลว จะมกีารรองขอเชนวานัน้ไมได 
 มาตรา 1709 เมื่อผูทําพินัยกรรมตายแลว บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งจะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอน
พินัยกรรมซึ่งไดทําขึ้นเพราะสําคัญผิดหรือกลฉอฉลได ก็ตอเมื่อความสําคัญผิดหรือกลฉอฉลนั้นถึงขนาด ซ่ึงถามิไดมี
ความสําคัญผิดหรือกลฉอฉลเชนนั้นพนิัยกรรมนั้นก็จะมิไดทําขึ้น 

 ความในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับ แมถึงวากลฉอฉลนั้น บุคคลซึ่งมิใชเปนผูรับประโยชนตามพินัยกรรมไดกอขึ้น 

แตพินยักรรมซึ่งไดทําขึ้นโดยสําคัญผิดหรือกลฉอฉลยอมมีผลบังคับได เมื่อผูทําพินยักรรมมิไดเพกิถอน
พินัยกรรมนั้นภายในหนึ่งปนับแตที่ไดรูถึงการสําคัญผิดหรือกลฉอฉลนั้น 

มาตรา 1710 คดีฟองขอใหเพกิถอนขอกําหนดพินยักรรมนั้น มิใหฟองเมื่อพนกําหนดดั่งนี ้
 (1)  สามเดือนภายหลังที่ผูทําพินัยกรรมตาย ในกรณีที่โจทกรูเหตุแหงการที่จะขอใหเพกิถอนได ในระหวางที่
ผูทําพินัยกรรมมีชีวิตอยู หรือ 

(2)  สามเดือนภายหลังที่โจทกไดรูเหตุเชนนั้นในกรณีอ่ืนใด 

 แตถาโจทกไมรูวามีขอกําหนดพินัยกรรมอันกระทบกระทั่งถึงสวนไดเสียของตน แมวาโจทกจะไดรูเหตุแหงการที่จะขอให
เพิกถอนไดก็ดี อายุความสามเดือนใหเร่ิมนับแตขณะที่โจทกรูหรือควรจะไดรูวามีขอกําหนดพินัยกรรมนั้น 

แตอยางไรก็ดี หามมิใหฟองคดีเชนนี้เมื่อพนสิบปนับแตผูทําพินัยกรรมตาย 

ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก 
หมวด 1 ผูจัดการมรดก 

 มาตรา 1711 ผูจัดการมรดกนัน้รวมตลอดทัง้บุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพนิัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาล 

 มาตรา 1712 ผูจัดการมรดกโดยพินยักรรมอาจตั้งขึ้นได 
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 (1) โดยผูทําพนิัยกรรมเอง 

 (2) โดยบุคคลซึ่งระบุไวในพนิัยกรรม ใหเปนผูตั้ง 

 มาตรา 1713 ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะรองตอศาลขอใหตั้งผูจัดการมรดกก็ได ในกรณีดั่งตอไปนี้ 
(1)  เมื่อเจามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมไดสูญหายไป หรืออยูนอกราชอาณาเขตหรือเปนผูเยาว 
(2)  เมื่อผูจัดการมรดกหรือทายาทไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดของในการจัดการ หรือในการแบงปน

มรดก 

(3)  เมื่อขอกําหนดพนิัยกรรมซึ่งตั้งผูจัดการมรดกไวไมมผีลบังคับไดดวยประการใด ๆ การตั้งผูจัดการมรดก
นั้น ถามีขอกําหนดพนิัยกรรมก็ใหศาลตั้งตามขอกําหนดพินัยกรรม และถาไมมีขอกําหนดพนิัยกรรม ก็ใหศาลตั้งเพื่อ
ประโยชนแกกองมรดกตามพฤติการณและโดยคํานึงถึงเจตนาของเจามรดก แลวแตศาลจะเหน็สมควร 

 มาตรา 1714 เมื่อศาลตั้งใหผูใดเปนผูจดัการมรดกเพื่อการใดโดยเฉพาะ ผูนั้นไมจําตองทําบัญชีทรัพยมรดก 
เวนแตจะจําเปนเพื่อการนัน้ หรือศาลสั่งใหทํา 

 มาตรา 1715 ผูทําพินัยกรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนใหเปนผูจัดการมรดกกไ็ด 
 เวนแตจะมีขอกาํหนดไวในพินยักรรมเปนอยางอื่น ถามีผูจัดการมรดกหลายคนแตผูจัดการเหลานั้นบางคนไมสามารถ หรือไม
เต็มใจที่จะจัดการ และยังมีผูจัดการมรดกเหลืออยูแตคนเดียว ผูนั้นมีสิทธิที่จะจัดการมรดกไดโดยลําพัง แตถามีผูจัดการมรดกเหลืออยู
หลายคนใหสันนิษฐานไวกอนวาผูจัดการเหลานั้นแตละคนจะจัดการโดยลําพังไมได 

มาตรา 1716 หนาที่ผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง ใหเร่ิมนับแตวันที่ไดฟงหรือถือวาไดฟงคาํสั่งศาลแลว 

 มาตรา 1717 ในเวลาใด ๆ  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เจามรดกตาย แตตองเปนเวลาภายหลังที่เจามรดกตายแลวสิบหาวนั ทายาทหรือผู
มีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่ง จะแจงความถามไปยังผูที่ถูกตั้งเปนผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมวาจะรับเปนผูจัดการมรดกหรือไมกไ็ด 
 ถาผูที่ไดรับแจงความมิไดตอบรับเปนผูจัดการมรดกภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับแจงความนัน้ ใหถือวาผูนั้น
ปฏิเสธ แตการรับเปนผูจัดการมรดกนั้น จะทําภายหลังหนึ่งปนับแตวันที่เจามรดกตายไมได เวนแตศาลจะอนุญาต 

 มาตรา 1718 บุคคลตอไปนี้จะเปนผูจดัการมรดกไมได 
 (1) ผูซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 (3) บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนลมละลาย 

 มาตรา 1719 ผูจัดการมรดกมสิีทธิและหนาที่ที่จะทําการอนัจําเปน เพื่อใหการเปนไปตามคําสั่งแจงชดัหรือโดย
ปริยายแหงพนิัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทัว่ไปหรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดก 

 มาตรา 1720 ผูจัดการมรดกตองรับผิดตอทายาทตามที่บัญญัติไวในมาตรา 809 ถึง 812, 819, 823 แหงประมวล
กฎหมายนี้โดยอนุโลม และเมื่อเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหใชมาตรา 831 บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 1721 ผูจัดการมรดกไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหนจ็จากกองมรดก เวนแตพินยักรรม หรือทายาทโดย
จํานวนขางมากจะไดกําหนดใหไว 
 มาตรา 1722 ผูจัดการมรดกจะทํานิติกรรมใด ๆ ซ่ึงตนมีสวนไดเสียเปนปฏิปกษตอกองมรดกหาไดไม เวนแต
พินัยกรรมจะไดอนุญาตไว หรือไดรับอนุญาตจากศาล 

 มาตรา 1723 ผูจัดการมรดกตองจัดการโดยตนเอง เวนแตจะทําการโดยตัวแทนไดตามอํานาจที่ใหไวชัดแจง
หรือโดยปริยายในพินัยกรรม หรือโดยคําสั่งศาล หรือในพฤติการณเพื่อประโยชนแกกองมรดก 
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 มาตรา 1724 ทายาทยอมมีความผูกพันตอบคุคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันผูจัดการมรดกไดทําไป
ภายในขอบอํานาจในฐานะทีเ่ปนผูจัดการมรดก 

 ถาผูจัดการมรดกเขาทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแกทรัพยสินอยางใด ๆ  หรือประโยชนอยางอื่นใด อัน
บุคคลภายนอกไดให หรือไดใหคํามั่นวาจะใหเปนลาภสวนตัวทายาทหาตองผูกพันไม เวนแตทายาทจะไดยินยอมดวย 

มาตรา 1725 ผูจัดการมรดกตองสืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผูมีสวนไดเสียและแจงไปใหทราบถึงขอกําหนด
พินัยกรรมที่เกีย่วกับผูมีสวนไดเสียนัน้ภายในเวลาอันสมควร 

 มาตรา 1726 ถาผูจัดการมรดกมีหลายคน การทําการตามหนาที่ของผูจดัการมรดกนัน้ตองถือเอาเสียงขางมาก 
เวนแตจะมีขอกําหนดพินยักรรมเปนอยางอื่น ถาเสียงเทากัน เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ  ก็ใหศาลเปนผูช้ีขาด 

 มาตรา 1727 ผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะรองขอใหศาลสั่งถอนผูจัดการมรดก เพราะเหตุผูจดัการมรดก
ละเลยไมทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุอยางอื่นที่สมควรก็ได แตตองรองขอเสียกอน ทีก่ารปนมรดกเสร็จสิน้ลง 

 แมถึงวาจะไดเขารับตําแหนงแลวกด็ี ผูจัดการมรดกจะลาออกจากตําแหนงโดยมีเหตุอันสมควรก็ได แตตอง
ไดรับอนุญาตจากศาล 

 มาตรา 1728 ผูจัดการมรดกตองลงมือจัดทําบัญชีทรัพยมรดกภายในสิบหาวัน 

 (1)  นับแตเจามรดกตาย ถาในขณะนั้นผูจัดการมรดกไดรูถึงการตั้งแตงตามพินัยกรรมที่มอบหมายไวแกตน หรือ 

(2)  นับแตวันที่เร่ิมหนาที่ผูจดัการมรดกตามมาตรา 1726 ในกรณีที่ศาลตั้งเปนผูจัดการมรดก หรือ 

 (3)  นับแตวันที่ผูจัดการมรดกรับเปนผูจัดการมรดกในกรณีอ่ืน 

 มาตรา 1729 ผูจัดการมรดกตองจัดทําบัญชีทรัพยมรดกใหแลวเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแตเวลาที่ระบุไวในมาตรา 1728  แต
กําหนดเวลานี้ เมื่อผูจัดการมรดกรองขอกอนสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งเดือน ศาลจะอนุญาตใหขยายตอไปอีกก็ได 

บัญชีนั้นตองทําตอหนาพยานอยางนอยสองคน ซ่ึงตองเปนผูมีสวนไดเสียในกองมรดกนั้นดวยบุคคลซึ่งจะเปนพยานในการ
ทําพินัยกรรมไมไดตามมาตรา 1670  จะเปนพยานในการทําบัญชีใด ๆ  ที่ตองทําขึ้นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ไมได 
 มาตรา 1730 ใหนํามาตรา 1563, 1564 วรรค 1 และ 2 และ 1565 แหงประมวลกฎหมายนี้มาใชบังคบัโดย
อนุโลม ในระหวางทายาทกบัผูจัดการมรดกโดยพนิัยกรรมและในระหวางศาลกับผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง 
 มาตรา 1731 ถาผูจัดการมรดกมิไดจดัทําบญัชีภายในเวลาและตามแบบที่กําหนดไว หรือถาบัญชีนั้นไมเปนที่
พอใจแกศาล เพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือการทุจริต หรือความไมสามารถอันเห็นประจักษของ
ผูจัดการมรดก ศาลจะถอนผูจัดการมรดกเสียก็ได 
 มาตรา 1732 ผูจัดการมรดกตองจัดการตามหนาที่และทํารายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบงปนมรดกใหเสร็จภายในหนึ่งป
นับแตวันที่ระบไุวในมาตรา 1728  เวนแตผูทําพินัยกรรม ทายาทโดยจํานวนขางมาก หรือศาลจะไดกําหนดเวลาใหไวเปนอยางอื่น 

 มาตรา 1733 การใหอนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิด หรือขอตกลงอื่นๆ อันเกี่ยวกบัรายงานแสดงบัญชีการ
จัดการมรดกดัง่ที่บัญญัติไวในมาตรา 1732  นั้น จะสมบูรณตอเมื่อรายงานแสดงบัญชนีั้นไดสงมอบลวงหนาแกทายาท
พรอมดวยเอกสารอันเกี่ยวกบัการนั้นไมนอยกวาสิบวันกอนแลว 

 คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกนั้น มิใหทายาทฟองเกินกวาหาปนับแตการจัดการมรดกสิ้นสุดลง 

หมวด 2 การรวบรวมจําหนายทรัพยมรดกเปนตัวเงินและการชําระหนีก้ับแบงปนทรัพยมรดก 
 มาตรา 1734 เจาหนีก้องมรดกชอบแตจะไดรับการชําระหนี้จากทรัพยสินในกองมรดกเทานัน้ 

 มาตรา 1735 ทายาทจําตองบอกทรัพยมรดกและหนี้สินของผูตายตามที่ตนรูทั้งหมดแกผูจัดการมรดก 
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 มาตรา 1736 ตราบใดที่เจาหนี้กองมรดก หรือผูรับพินัยกรรมที่ปรากฏตัว ยังไมไดรับชําระหนี้ หรือสวนได
ตามพินัยกรรมแลวทุกคน ใหถือวาทรัพยมรดกยังคงอยูในระหวางจัดการ 

 ในระหวางเวลาเชนวานั้น ผูจัดการมรดกชอบที่จะทําการใด ๆ  ในทางจัดการตามที่ จําเปนได เชนฟองคดีหรือแกฟองในศาลและ
อ่ืน ๆ   อนึ่งผูจัดการมรดกตองทําการทุกอยางตามที่จําเปน เพื่อเรียกเก็บหนี้สินซึ่งคางชําระอยูแกกองมรดกภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะ
ทําได และเมื่อเจาหนี้กองมรดกไดรับชําระหนี้แลว ผูจัดการมรดกตองทําการแบงปนมรดก 

มาตรา 1737 เจาหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกรองตอทายาทคนใดก็ได แตถามีผูจัดการมรดกใหเจาหนี้เรียกเขามาในคดีดวย 

มาตรา 1738 กอนแบงมรดก เจาหนีก้องมรดกจะบังคับชําระหนี้เตม็จํานวนจากกองมรดก ก็ไดในกรณีเชนนี้
ทายาทคนหนึง่ ๆ อาจเรียกใหชําระหนี้จากทรัพยมรดกของเจามรดก หรือใหเอาเปนประกันก็ไดจนถึงเวลาแบงมรดก 

 เมื่อแบงมรดกแลว เจาหนี้อาจเรยีกใหทายาทคนใดคนหนึ่งชําระหนีไ้ดเพียงไมเกนิทรัพยมรดกที่ทายาทคนนั้นไดรับไป ในกรณี
เชนนี้ ทายาทคนใดซึ่งไดชําระหนีแ้กเจาหนีก้องมรดกเกนิกวาสวนที่ตนจะตองเฉลี่ยใชหนี้ ทายาทคนนั้นมีสิทธิไลเบี้ยจากทายาทคนอืน่ได 
 มาตรา 1739 ใหชําระหนี้ที่กองมรดกคางชําระตามลําดับตอไปนี้ และตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
วาดวยบุริมสิทธิ โดยตองไมเปนที่เสื่อมเสียแกบรรดาเจาหนี้ผูมีบุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนี้   หรือกฎหมาย
อ่ืน และบรรดาเจาหนี้ที่มีประกันโดยการจาํนําหรือการจาํนอง 

 (1)  คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกันของกองมรดก 

 (2)  คาใชจายในการทําศพเจามรดก 

 (3)  คาภาษีอากรซึ่งกองมรดกคางชําระอยู 
 (4)  คาจางซึ่งเจามรดกคางชาํระแกเสมยีน คนใชและคนงาน 

 (5)  คาเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเปนประจําวันซึ่งสงใหแกเจามรดก 

 (6)  หนี้สินสามัญของเจามรดก 

 (7)  บําเหนจ็ของผูจัดการมรดก 

 มาตรา 1740 เวนแตเจามรดกหรือกฎหมายจะไดกาํหนดไวเปนอยางอืน่ ใหจัดสรรทรัพยสินของเจามรดกเพื่อ
ชําระหนี้ตามลาํดับตอไปนี ้
 (1) ทรัพยสินนอกจากอสังหาริมทรัพย 
 (2) อสังหาริมทรัพยซ่ึงจัดสรรไวชัดแจงในพินัยกรรมวาสําหรับชําระหนี้ถาหากวามทีรัพยสินเชนนั้น 

 (3) อสังหาริมทรัพยซ่ึงทายาทโดยธรรมชอบที่จะไดรับในฐานะเชนนัน้ 

 (4) อสังหาริมทรัพยซ่ึงเจามรดกทําพินยักรรมใหแกผูใดผูหนึ่งโดยมีเงือ่นไขวาผูนั้นตองชําระหนี้ของเจามรดก 

 (5) อสังหาริมทรัพยซ่ึงเจามรดกทําพินยักรรมใหโดยลักษณะทั่วไปดั่งบัญญัติไวในมาตรา 1651 

 (6) ทรัพยสินเฉพาะอยางซึ่งเจามรดกทําพนิัยกรรมใหโดยลักษณะเฉพาะดั่งบัญญัติไวในมาตรา 1651  
ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งซึง่ไดจัดสรรไวตามความที่กลาวมาแลวขางตนนั้น ใหเอาออกขายทอดตลาด แตทายาทคน
ใดคนหนึ่งอาจมิใหมกีารขายเชนวานั้นได โดยชําระราคาทรัพยสินนั้นทั้งหมด หรือแตบางสวนตามที่ผูตีราคาซึ่งศาล
ตั้งขึ้นไดกําหนดให จนพอแกจํานวนที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี ้
 มาตรา 1741 เจาหนีก้องมรดกคนใดคนหนึง่ จะคัดคานการขายทอดตลาดหรือการตีราคาทรัพยสินดัง่ระบุไว
ในมาตรากอน โดยเสียคาใชจายของตนเองก็ได ถาเจาหนีไ้ดรองคัดคานแลว ยังไดกระทําการขายทอดตลาด หรือตี
ราคาไป จะยกการขายทอดตลาดหรือตีราคานั้นขึ้นยนัตอเจาหนี้ผูรองคัดคานแลวนัน้หาไดไม 
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 มาตรา 1742 ถาในการชําระหนี้ซ่ึงคางชําระอยูแกตน  เจาหนี้คนใดคนหนึ่งไดรับตั้งในระหวางที่ผูตายมีชีวิต
อยู ใหเปนผูรับประโยชนในการประกนัชีวิต เจาหนี้คนนั้นชอบที่จะไดรับเงินทั้งหมด ซ่ึงไดตกลงไวกับผูรับประกัน 
อนึ่ง เจาหนี้เชนวานัน้ จําตองสงเบี้ยประกนัภัยคนืเขากองมรดกก็ตอเมือ่เจาหนี้คนอื่น ๆ  พิสูจนไดวา 

 (1) การที่ผูตายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้โดยวิธีดั่งกลาวมานั้นเปนการขัดตอบทบัญญัติมาตรา 237 แหงประมวลกฎหมายนี้ และ 

(2) เบี้ยประกนัภัยเชนวานั้น เปนจํานวนสูงเกินสวนเมื่อเทยีบกับรายไดหรือฐานะของผูตายถึงอยางไรก็ดี  
เบี้ยประกันภยัซ่ึงจะพึงสงคืนเขากองมรดกนั้นตองไมเกนิกวาจํานวนเงินที่ผูรับประกันชําระให 
 มาตรา 1743 ทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมโดยลักษณะทัว่ไป ไมจําตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน
พินัยกรรมลักษณะเฉพาะเกนิกวาจํานวนทรัพยมรดกทีต่นไดรับ 

มาตรา 1744 ผูจัดการมรดกไมจําตองสงมอบทรัพยมรดกหรือสวนใดสวนหนึ่งแหงทรัพยมรดกใหแกทายาท
กอนปหนึ่งนบัแตวนัที่เจามรดกถึงแกความตาย เวนแตเจาหนีก้องมรดกและผูรับพินยักรรมที่ปรากฏตัวไดรับชําระหนี้
และสวนไดตามพินัยกรรมแลวทุกคน 

หมวด 3 การแบงมรดก 
 มาตรา 1745 ถามีทายาทหลายคน ทายาทเหลานั้นมีสิทธิและหนาที่เกี่ยวกับทรัพยมรดกรวมกันจนกวาจะไดแบงมรดกกันเสร็จ
แลว และใหใชมาตรา 1356  ถึงมาตรา 1366 แหงประมวลกฎหมายนี้บังคับ เพียงเทาที่ไมขัดกับบทบัญญัติแหงบรรพนี้ 
 มาตรา 1746 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย หรือขอความในพินัยกรรมถาหากมีใหสันนษิฐานไวกอนวา ผูเปน
ทายาทดวยกันมีสวนเทากนัในกองมรดกทีย่ังไมไดแบง 

 มาตรา 1747 การที่ทายาทคนใดไดรับทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใด หรือประโยชนอยางอื่นใดจากเจามรดกโดย
การให หรือโดยการอยางอืน่ใด ซ่ึงทําใหโดยเสนหาในระหวางเวลาทีเ่จามรดกยังมชีีวิตอยูนั้นหาทําใหสิทธิในการ
แบงปนทรัพยมรดกของทายาทคนนั้น ตองเส่ือมเสียไปแตโดยประการใดไม 
 มาตร 1748 ทายาทคนใดครอบครองทรัพยมรดกซึ่งยังมิไดแบงกนั ทายาทคนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกรองใหแบง
ทรัพยมรดกนัน้ได แมวาจะลวงพนกําหนดอายุความตามมาตรา 1754  แลวกด็ ี

 สิทธิที่จะเรียกใหแบงทรัพยมรดกตามวรรคกอน จะตัดโดยนิตกิรรมเกนิคราวละสิบปไมได 
 มาตรา 1749 ถามีคดีฟองเรียกทรัพยมรดก ผูซ่ึงอางวาตนเปนทายาทมีสิทธิในทรัพยมรดกนั้น จะรองสอดเขามาในคดีก็ได 

แตศาลจะเรยีกทายาทอื่น นอกจากคูความ หรือผูรองสอด ใหเขามารับสวนแบงหรือกันสวนแหงทรัพยมรดก
ไวเพื่อทายาทอื่นนั้นไมได 
 มาตรา 1750 การแบงปนทรพัยมรดกนั้น อาจทําไดโดยทายาทตางเขาครอบครองทรัพยสินเปนสวนสัด หรือ
โดยการขายทรัพยมรดกแลวเอาเงินที่ขายไดมาแบงปนกนัระหวางทายาท 

 ถาการแบงปนมิไดเปนไปตามวรรคกอน แตไดทําโดยสญัญา จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไมเวนแตจะมี
หลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใด ลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ในกรณีเชนนี้
ใหนํามาตรา 850, 852 แหงประมวลกฎหมายนีว้าดวยประนีประนอมยอมความมาใชบังคับโดยอนโุลม 

 มาตรา 1751 ภายหลังที่ไดแบงมรดกกันแลว ถาทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงทายาทคนใดคนหนึ่งไดรับ
ตามสวนแบงปนนั้น หลุดมอืไปจากทายาทคนนั้นเนื่องจากการรอนสทิธิ ทายาทคนอื่น ๆ จําตองใชคาทดแทน 

 หนี้เชนวานัน้ เปนอันระงับเมื่อมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่น หรือการรอนสิทธิเปนผลเนื่องมาจากความผิด
ของทายาทผูถูกรอนสิทธิ หรือเนื่องมาจากเหตุซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังการแบงปน 
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 ทายาทคนอื่น ๆ ตองใชคาทดแทนใหแกทายาทผูถูกรอนสิทธิตามสวนแหงสวนแบงของตนแตใหหัก
จํานวนที่เปนสวนเฉลี่ย ซ่ึงทายาทผูถูกรอนสิทธิจะตองออกกับเขาดวยนั้นออกเสีย แตถาทายาทคนใดคนหนึ่งเปนคน
หนี้สินลนพนตัว ทายาทคนอื่น ๆ  ตองรับผิดในสวนของทายาทคนนัน้ตามสวนเฉลีย่เชนเดียวกนั แตใหหักจํานวนที่
เปนสวนเฉลี่ยซ่ึงทายาทผูที่จะไดรับคาทดแทนจะตองออกแทนทายาทผูที่มีหนี้สินลนพนตวันั้นออกเสีย 

 บทบัญญัติในวรรคกอน ๆ มิใหใชบังคับแกผูรับพินยักรรมลักษณะเฉพาะ 

 มาตรา 1752  คดีฟองใหรับผิดเนื่องจากการรอนสิทธิตามมาตรา 1751  นั้นมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสามเดือน
นับแตเมื่อถูกรอนสิทธิ 

ลักษณะ 5 มรดกที่ไมมผูีรับ 
 มาตรา 1753 ภายใตบังคับแหงสิทธิของเจาหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแกความตายโดยไมมีทายาทโดย
ธรรมหรือผูรับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกแผนดนิ 

ลักษณะ 6 อายุความ 
มาตรา 1754 [180] หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจามรดกตายหรือนับแตเมื่อทายาท

โดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

 คดีฟองเรียกตามขอกําหนดพินัยกรรม มิใหฟองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อผูรับพินัยกรรมไดรูหรือควร
ไดรูถึงสิทธิซ่ึงตนมีอยูตามพนิัยกรรม 

 ภายใตบังคับแหงมาตรา 193/27 แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้อันมีตอเจามรดกมีกําหนดอายุความยาว
กวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อเจาหนี้ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

 ถึงอยางไรก็ดี สิทธิเรียกรองตามที่วามาในวรรคกอน ๆ  นั้น มิใหฟองรองเมื่อพนกําหนดสิบปนับแตเมื่อ 

เจามรดกตาย 

มาตรา 1755 อายุความหนึ่งปนั้น จะยกขึ้นตอสูไดก็แตโดยบุคคลซึ่งเปนทายาท หรือบคุคลซึ่งชอบที่จะใชสิทธิ
ของทายาท หรือโดยผูจัดการมรดก 

 [1] มาตรา 1602 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
[2] มาตรา 1610 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
[3] มาตรา 1611 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
[4] มาตรา 1640 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติใหใชบรรพ 1 ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
[5] มาตรา 1666 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
[6] มาตรา 1669 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2495 
[7] มาตรา 1672 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2479 
[8] มาตรา 1676 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
[9] มาตรา 1677 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
[10] มาตรา 1686 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550 
[11] มาตรา 1688 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548 
[12] มาตรา 1702 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548 
[13] มาตรา 1754 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 1672 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พุทธศักราช  2479 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎไว  ดังตอไปนี ้

วาดวยการทําพินัยกรรม 
 ขอ  1  ผูใดจะทําพินัยกรรมเปนแบบเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลับ  ใหทําคํารองแสดงความจํานงตามแบบ
ของเจาพนักงานยื่นตอกรมการอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอ  หรือกิ่งอําเภอใดในราชอาณาจักรก็ได 
 ถาจะทําพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมือง  ณ  สถานที่  นอกที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  กรมการอําเภอผูมี
อํานาจรับทําพนิัยกรรมนัน้คือ  กรมการอําเภอเจาของทองที่  ซ่ึงสถานที่ทําพินัยกรรมนั้นตั้งอยู 
  ขอ  2  ในการทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ  ผูทําพินัยกรรมตองทําพินัยกรรมที่ผนกึนั้นไปแสดงตอกรมการ
อําเภอ  ณ  ทีว่าการอําเภอหรอืกิ่งอําเภอ 
  ขอ  3  พยานในการทําพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมือง  หรือเอกสารลับนั้น  ผูทําพินยักรรมตองนํามาเอง   
ถาไมสามารถจะหามาได  จะขอใหกรมการอําเภอชวยจดัหาใหก็ได  แตจะตองเสียคาปวยการใหแกพยานตามที่
กรมการอําเภอจะกําหนดตามอัตราในขอ 19 แหงกฎนี ้
 ความในขอนีใ้หใชถึงลามดวยโดยอนุโลม 
 ขอ  4  ถาจะทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลับ  ใหแกผูทํามีเหตุควรสงสัยวาเปนผูเยาว   
อายุยังไมครบ 15 ปบริบูรณ  หรือเปนบุคคลวิกลจริต  ซ่ึงอาจมีปญหาเกีย่วกับความสามารถตามกฎหมาย  ให 
กรมการอําเภอสอบสวนเหตกุารณ  และรายละเอียดอันอาจเปนประโยชนแกการพิจารณาถึงความสามารถตาม
กฎหมายของผูนั้นทําเปนบนัทึกขึ้นไวประกอบเรื่องดวย 
  ขอ  5  ผูใดรองขอใหกรมการอําเภอไปทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง  นอกที่วาการอําเภอหรอืกิ่งอําเภอ  
ตองจัดพาหนะสําหรับสงกรมการอําเภอดวย 
  ขอ  6  ใหกรมการอําเภอ  มสีมุดทะเบียนพินัยกรรมตามแบบของกระทรวงมหาดไทย  สําหรับจดทะเบยีน
พินัยกรรม  ซ่ึงทําเปนเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลับ  และสมุดทะเบยีนพินยักรรมนั้น  ใหมีขอความดังตอไปนี ้
  (1)  วนั  เดือน  ป  ที่ทําพินัยกรรมมาจดทะเบียน 
 (2)  แบบพินัยกรรม 
 (3)  ช่ือผูทําพนิัยกรรมและสถานที่อยู 
 (4)  ในกรณีทีพ่ินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง  ช่ือผูจดัการมรดกถามีหรือถาไมมีผูจัดการมรดก  ช่ือบุคคล 
ผูไดรับทรัพยมรดกโดยพินยักรรม  หรือโดยสิทธิโดยชอบธรรมเปนจํานวนมากที่สุด  ในกรณีที่พนิัยกรรมทําเปนแบบ
เอกสารลับ  ช่ือบุคคลซึ่งผูทําพินัยกรรมสั่งใหมอบพินยักรรมใหเมื่อผูทําพินัยกรรมตายแลว  ใหผูทําพินัยกรรมแจงชื่อ
บุคคลดังกลาวไวใน  (4)  นี้  ตามที่เจาพนกังานตองการ 
 (5)  ชองหมายเหตุ  สําหรับบันทึกขอความวา  พินัยกรรมนั้นกรมการอําเภอเก็บรักษาไว  หรือวาไดมอบใหแกผูทําพินัยกรรม
ไปแลว หรือวาเมื่อผูทําพินัยกรรมตายแลวไดมอบใหแกบุคคลผูมีสิทธิจะรับมอบพินัยกรรม  ดังที่ระบุไวใน  (4)  ขางตน 
  (6)  วนั  เดือน  ป  ที่กรมการอําเภอสงมอบพินัยกรรม 

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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  (7)  ชองสําหรับผูรับพินัยกรรมลงลายมือช่ือ 
  ถาพินัยกรรมนั้นเก็บรักษาไว  ณ  ทีว่าการอําเภอ  ใหออกใบรับใหแกผูทําพินัยกรรมไวขอใหกรมการอําเภอ 
ลงลายมือช่ือ  ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ 
  ขอ  7  ในกรณทีี่พินัยกรรมทําเปนแบบเอกสารฝายเมือง  ใหคดัสําเนาพนิัยกรรมไวขอใหกรมการอําเภอลง
ลายมือช่ือ  ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ 
 ขอ  8  พินัยกรรมซึ่งทําเปนเอกสารฝายเมือง  หรือเอกสารลับนั้น  ถาผูทําพินัยกรรมมีความประสงคจะขอรับ
ไปทันทีกใ็หมอบใหไปได  เมื่อผูทําพินัยกรรมลงชื่อรับไปในสมุดทะเบียนแลว  ถาผูทําพินัยกรรมมอบพินัยกรรมไว
กับกรมการอําเภอ  แตภายหลังมีความประสงคจะขอรับเอาไป  ก็ใหทําไดทุกเมื่อ  และใหนําใบรับซึ่งไดออกใหไวแก
ตนมาแสดงและใหลงชื่อไวในสมุดทะเบียนดังกลาวมาแลวขางตน 
 เมื่อกรมการอาํเภอทราบวาผูทําพินัยกรรมตายแลว  ใหกรมการอําเภอแจงแกบุคคลทีก่ลาวไวในขอ  6  (4)     
วาใหมารับเอาพินัยกรรมของผูตายไปได  และเมื่อผูนั้นไดนําพยานหลกัฐานมาแสดงเปนที่พอใจวา  เขาเปนตัวบคุคล
นั้นจริงและเมือ่ไดลงชื่อไวในสมุดทะเบยีนดังกลาวมาขางตนแลว  ใหกรมการอําเภอมอบพินัยกรรมใหแกผูนั้นไป 
 ตราบใดที่ยังมไิดมอบพินยักรรมใหแกผูทําพินัยกรรม  หรือบุคคลอื่นผูมีสิทธรัิบพินัยกรรมแลวแตกรณี  ให
กรมการอําเภอเก็บรักษาพินัยกรรมนั้นไว  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอโดยใชความระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บ
หนังสือสําคัญในราชการ 
 ขอ  9  ในกรณผูีมาขอรับพินัยกรรม  ไมใชตัวผูทําพินยักรรม  กรมการอําเภอจะตองสอบสวนถึงขอที่ผูทํา
พินัยกรรมไดตายแลวดวย 
 ขอ  10  เมื่อกรมการอําเภอจะมอบพินัยกรรม  ใหแกผูมาขอรับพินัยกรรมดังกลาวไวใน  ขอ 8  ใหเรียกให 
ผูนั้นลงลายมือช่ือหรือพิมพนิ้วมือไวในตนขั้วใบรับดวย 
 ขอ  11  การมาขอรับพินัยกรรม  หรือลงลายมือช่ือ  หรือลายพิมพนิว้มอืรับพินัยกรรมใน  ขอ  8  และ ขอ  10  
นั้น  จะตั้งผูอ่ืนมาทําการแทนก็ได  แตการแตงตั้งใหมาแทนนั้นจะตองทําเปนหนังสอืมอบฉันทะ  ถามีเหตุควรสงสัยวา
ใบมอบฉันทะนั้นไมสมบูรณใหกรมการอําเภอมีอํานาจสอบสวนได 
 ขอ  12  การจัดทําพินยักรรมดวยตามมาตรา 1663  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น  ใหกรมการ
อําเภอบันทึกขอความที่พยานนํามาแจงโดยมิชักชา  ถากรมการอําเภอสงสัยวาจะมไิดมีการทําพินยักรรมดวยวาจาขึ้น
ตามที่ไดรับแจงไวกด็ี  หรือสงสัยวาขอความนํามาแจงไมตรงกับความจริงก็ดี  ใหกรมการอําเภอสอบสวนเหตกุารณ
และรายละเอยีด  อันอาจเปนประโยชนแกการพิจารณาถงึความถูกตอง และแทจริงแหงเนื้อความที่พยานนํามาแจงนั้น  
จัดทําเปนบนัทึกขึ้นไวประกอบเรื่องดวย 
 พินัยกรรมที่ทําขึ้นตามมาตรา  1663  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น  ใหยกเวนไมตองเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในอัตราแหงกฎนี ้
 ขอ  13  การเกบ็รักษาและสงมอบพินัยกรรมทําขึ้นตามมาตรา  1663  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ใหกรมการอําเภอปฏิบัติการตามความในขอ  6,  8  และ  9  แหงกฎนี้เทาที่สามารถจะทําได 

วาดวยการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรบัมรดก 
การถอนการตัดมิใหรับมรดกและการสละมรดก 

 ขอ  14  ผูใดประสงคจะแสดงเจตนา  โดยทําเปนหนังสอืมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อ 
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 (1)  ตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  หรือ 
 (2)  ถอนการตดัทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  หรือ 
 (3)  สละมรดก 
 ใหทําคํารองแสดงความจํานงตามแบบของเจาพนกังานยืน่ตอกรมการอาํเภอ  ณ  ทีว่าการอําเภอ  หรือกิ่งอําเภอ
ใดในราชอาราจักรก็ได 
 ขอ  15  หนังสือแสดงเจตนาที่ประสงคจะมอบไวตามขอ 14  นั้น  ถาไดทําไวแลวกใ็หยื่นไปพรอมกับคํารอง  
แตหนังสือนัน้จะตองมี  วัน,  เดือน,  ป,  ที่ทํา  ภูมิลําเนาของผูทําและลงลายมือช่ือ  หรือมีเครื่องหมายอื่นแทนลายมือ
ช่ือของผูทําหนังสือนั้น  ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 9  และมีความชัดเจนระบุช่ือ
ทายาทโดยธรรมที่จะตัดหรือถอนการตัดมิใหรับมรดก  หรือช่ือเจามรดกที่ตนเจตนาสละมรดกจะตองไมมีขอความวา
สละเพียงบางสวนหรือมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาอยางใด 
 ถาผูแสดงเจตนาประสงคใหกรมการอําเภอจัดหนังสือดังกลาวแลวให  ก็ใหกรมการอาํเภอจดัทาํให  โดยเรียก
คาธรรมเนียมตามอัตราดวยกฎหมายนี ้
 ขอ  16  เมื่อกรมการอําเภอไดรับมอบหนังสือแสดงเจตนาตัด  หรือถอนการตัดทายาท    โดยธรรมมิใหรับ
มรดกหรือสละมรดกไวจากผูใดแลว  ใหออกใบรับใหแกผูนั้นไปฉบับหนึ่ง  และใหมีตนขั้วใบรับเก็บไว  ณ  ทีว่าการ
อําเภอหรือกิ่งอําเภอเปนหลักฐานดวย 
 ขอ  17  เมื่อมีเหตุควรสงสัยวาผูทําหนังสอือยางใด ๆ  ดงักลาวในขอ 14  เปนผูเยาวหรือบุคคลวิกลจริต  ใหนํา
ความในกฎขอ  4  วาดวยการทําพินัยกรรมปฏิบัติโดยอนโุลม 
 ในกรณีสละมรดก  ถาปรากฏวาผูทําหนังสือสละมรดกเปนผูเยาวหรือบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผูไมสามารถ
จัดทําการงานของตนเองได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 14  ใหกรมการอําเภอเรยีกใหผูนั้นแสดง
หลักฐานวา  ผูนั้นไดรับความยินยอมของบิดามารดา ผูปกครอง  ผูอนุบาล  หรือผูพิทักษแลวแตกรณี  และไดรับอนุมัติ
จากศาลแลว  จึงรับมอบหนงัสือนั้นไว 
 ขอ  18  หนังสือตัดหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  หรือสละมรดกนัน้ใหเปนหนาที่กรมการ
อําเภอจัดการเก็บรักษาไว  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  โดยใชความระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือสําคัญ
ในราชการ 

วาดวยอัตราคาธรรมเนียม[1] 

  ขอ  19  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
  (1)  คาทําพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมือง ในที่วาการอําเภอ ฉบับละ 50 บาท  
ถาจะทําเปนคูฉบับ ๆ ละ  10  บาท 
 (2)  คาทําพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมือง นอกที่วาการอําเภอ ฉบับละ 100 บาท  
ถาจะทําเปนคูฉบับ ๆ ละ 20  บาท 
  (3)  คาทําพินยักรรมแบบเอกสารลับ  ฉบับละ  20  บาท 
  (4)  คาทําหนังสือตัด  หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก หรือสละมรดก ฉบับละ 20 บาท 
  (5)  คารับมอบเก็บรักษาเอกสารที่ระบุไวใน  (4)  ฉบับละ 20 บาท 
  (6)  คาคัด  และรับรองสําเนาพินัยกรรม  หรือเอกสารที่ระบุไวใน  (4)  ฉบับละ 10  บาท 
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  (7)  คาปวยการพยานและลาม  ใหไดแกพยานและลามเฉพาะที่ทางอําเภอจัดหา  โดยพิจารณาจายตามรายได  
และฐานะของพยานและลาม  ซ่ึงควรไดรับคาปวยการเมื่อมาอําเภอ  ไมเกินวนัละ  50  บาท 
 
  
 

 
 

[ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 55 ตอนที่ 24 ลงวนัที่ 4 สิงหาคม  2501] 
[1] กฎกระทรวง ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในมาตรา 1672  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี  2  (พ.ศ. 2503)  
ออกตามความในมาตรา 1672  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  1672  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พุทธศักราช  2479  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้
 ใหยกเลิกความในขอ  19  แหงกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  1672  แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ.  2491  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 ขอ  19  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
 (1)  คาทําพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมือง  ในที่วาการอําเภอ  ฉบับละ  50  บาท  
ถาจะทําเปนคูฉบับ ๆ ละ  10  บาท 
 (2)  คาทําพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมือง นอกที่วาการอําเภอ ฉบับละ  100  บาท   
ถาจะทําเปนคูฉบับ ๆ ละ  20  บาท 
  (3)  คาทําพินยักรรมแบบเอกสารลับ  ฉบับละ  20  บาท 
  (4)  คาทําหนังสือตัด  หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  หรือสละมรดก  ฉบับละ  20  บาท 
  (5)  คารับมอบเก็บรักษาเอกสารที่ระบุไวใน  (4)  ฉบับละ  20  บาท 
  (6)  คาคัด  และรับรองสําเนาพินัยกรรม  หรือเอกสารที่ระบุไวใน  (4)  ฉบับละ  10  บาท 
  (7)  คาปวยการพยานและลาม  ใหไดแกพยานและลามเฉพาะที่ทางอําเภอจัดหา  โดยพิจารณาจายตามรายได  
และฐานะของพยานและลาม  ซ่ึงควรไดรับคาปวยการเมื่อมา อําเภอ ไมเกิน  วนัละ  50  บาท 
  ใหไว  ณ  วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2503 
  หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้  คือ  เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมการทะเบียน
พินัยกรรมตามความในขอ  19  แหงกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  1672  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไวตามสภาพที่เปนอยูในสมัยที่มีประกาศใช  ตอมาสถานการณทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงไป  จึงสมควรกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 
[ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 77 ตอนที่ 75 ลงวนัที่ 14 กันยายน 2503] 

 

กฎใหไว  วันที่  28  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2481 
พ.ต.อ.  อดุลเดชจรัส  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการแทน 
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 การทําพินัยกรรมก็ดี  การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก 
และการสละมรดกก็ดี ไดมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 6 วาดวย  มรดกและกฎกระทรวงมหาดไทยออก
ตามความในมาตรา  1672  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ใหไว  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2481  
บัญญัติไวแลว  แตเพื่อใหเปนการชัดแจงและงายแกการปฏิบัติ  จึงไดตราระเบียบนีข้ึ้นไวสําหรับเจาหนาทีจ่ักไดถือเปน
หลักปฏิบัติตอไป 

สวนที่  1 การทําพินัยกรรม 
ตอนที่  1 แบบพินัยกรรม 

  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  6  วาดวยมรดกไดบัญญัติแบบของพนิัยกรรมไว รวม  5  แบบ
ดวยกัน  คือ 
 1.  พินัยกรรมธรรมดา 
 2.  พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบบั 
 3.  พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง 
 4.  พินัยกรรมทําเปนเอกสารลับ 
 5.  พินัยกรรมดวยวาจา 
 แบบพินยักรรมดังที่ไดระบแุลวนี้  กรมการอําเภอไมมีหนาที่ตองไปเกีย่วของทั้งหมด  คงมีหนาที่เกี่ยวของแต
เฉพาะที่กฎหมายไดบัญญตัใิหเปนเจาหนาที่ดําเนินการในพินัยกรรม  3  แบบ  ดังไดระบุไวแลวในหมายเลข  3,  4  
และ  5  เทานัน้ 

  1. พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง 
 เมื่อมีผูประสงคจะทําพินยักรรมเปนแบบเอกสารฝายเมือง  ใหผูนั้นทาํคํารองแสดงความจํานงตามแบบของ
เจาหนาทีย่ื่นตอกรมการอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอแลวปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไปนี ้
  1.  ใหผูทําพินยักรรม แจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของตนแกกรมการอําเภอ  ตอหนา
พยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน  
  2.  กรมการอําเภอตองจดขอความที่ผูทําพนิัยกรรมแจงใหทราบแลวนัน้ลงไว และอานขอความนัน้ใหผูทํา
พินัยกรรมและพยานฟง  
  3.  เมื่อผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความที่กรมการอําเภอจดนั้นเปนการถูกตองตรงกันกับที่
ผูทําพินัยกรรมแจงไวแลว  ใหผูทําพินยักรรมและพยานลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
  4.  ขอความที่กรมการอําเภอจดไวนั้น  ใหกรมการอําเภอลงลายมือช่ือ   และลง  วัน เดือน ป จดลงไวดวย
ตนเองเปนสําคัญวา พินัยกรรมนั้นไดทําถูกตองตามบทบัญญัติ  อนุมาตรา  1  ถึง  3  ของมาตรา  1658  คือ  หลักเกณฑ  
3  ขอตามระบุไวขางตนนี้   แลวประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญ 

ระเบียบการทําพินัยกรรม  การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรบัมรดก การถอนการตัดทายาท 
โดยธรรมมิใหรับมรดก  และการสละมรดกพุทธศักราช  2489 
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  เมื่อมีการ  ขูด  ลบ  ตก  เติม  หรือแกไขเปลีย่นแปลงอยางอื่นในพนิัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนี้  ผูทํา
พินัยกรรม  พยาน  และกรมการอําเภอตองลงลายมือช่ือกํากับไวเปนหลักฐาน  มิฉะนัน้พินัยกรรมฉบับที่ทําขึ้นนี้จะไม
สมบูรณ  ในเมื่อไดทําพินยักรรมขึ้นเสร็จแลว  ถาผูทําพินัยกรรมยังไมรับพินัยกรรมของตนไปในขณะนัน้  ก็เปนหนาที่
กรมการอําเภอจะตองเกบ็รักษาไว  และจะเปดเผยแกบุคคลอื่นใดไมไดในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู  
ภายหลังผูที่ทําพินัยกรรมประสงคจะไดพนิัยกรรมของตนกลับคืนไปเมื่อใด  กใ็หยื่นเรื่องราวตอกรมการอําเภอทีต่นได
ทําพินัยกรรมไว  ใหสงมอบพินัยกรรมนั้นแกตนในเวลาใดก็ไดใหกรมการอําเภอสงมอบให  และสําเนาพินัยกรรมที่
คัดไวนีจ้ะเปดเผยแกบุคคลอืน่ใดไมได  ในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู 
  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง ไมจําเปนตองทําในที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอเสมอไป   ถาผูทํารอง
ขอจะทํานอกที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอก็ได   แตกรมการอําเภอผูมหีนาที่รับทําพนิัยกรรมนอกที่วาการอําเภอเชนนี้  
ตองเปนกรมการอําเภอเจาของทองที่ซ่ึงสถานที่ทําพินัยกรรมนั้นตั้งอยู  การทําพินยักรรมในที่วาการอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอใคร ๆ  จะมาขอใหทําพินัยกรรมใหก็ได  โดยมิตองคํานึงถึงวาผูนั้นจะมีภูมิลําเนาในทองทีห่รือนอกทองที่ของ
ตน  ในการขอใหไปทําพนิัยกรรมนอกที่ทาํการนั้น  ผูรองตองจัดพาหนะสําหรับสงกรมการอําเภอดวย 

  2.  พินัยกรรมทําแบบเอกสารลับ 
  เมื่อมีผูประสงคจะทําพินยักรรมเปนเอกสารลับ ใหผูนั้นแสดงความจํานงตามแบบของ   เจาพนักงานยื่นตอ
กรมการอําเภอ  ณ ที่วาการอําเภอ   หรือกิ่งอาํเภอ   แลวปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไป 
  1.  สอบถามผูทําพินัยกรรมวา  ไดลงลายมือช่ือในพินยักรรมเรียบรอยแลวหรือยัง  และตรวจดวูาผูทํา
พินัยกรรมไดผนึกพินยักรรมลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้นเรียบรอยแลว 
  2.  ผูทําพินยักรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนกึนั้น ไปแสดงพรอมดวยพยานอีกอยางนอยสองคน  และใหถอยคํา
ตอบุคคลทั้งหมดเหลานั้นวาเปนพินยักรรมของตน  ถาพินัยกรรมนั้น  ผูทําพินัยกรรมมิไดเปนผูเขยีนเองโดยตลอด   
ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงนามและภูมิลําเนาของผูเขียนใหทราบดวย  
  3.  เมื่อกรมการอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรม และ  วัน  เดือน  ป  ที่ทําพินัยกรรมลงไวบนซองและ
ประทับตราตําแหนงแลว  ใหกรมการอําเภอ  ผูทําพินัยกรรม และพยานลงชื่อบนซองนั้นตามตวัอยาง ทายระเบียบการ 
  ถาบุคคลนั้นเปนทั้งใบ   และหูหนวก   หรือผูที่พูดไมได   มีความประสงคจะทําพินยักรรมเปนเอกสารลับก็ทํา
ได   โดยใหผูนั้นเขียนดวยตนเองบนซองพินัยกรรมตอหนากรมการอาํเภอ และพยานอยางนอยสองคน วาพินยักรรมที่
ผนึกนั้นเปนของตน แทนการใหถอยคํา ดังที่กําหนดไวในมาตรา 1660 (3)  คือ  ขอ  3  ที่กลาวมาแลว  และถาหากมี
ผูเขียนพินยักรรมก็ใหเขยีนชือ่กับภูมิลําเนาของผูเขียนพินยักรรมไวดวย  ใหกรมการอําเภอจดลงไวบนซองเปนสําคัญ
วาผูทําพินยักรรมไมสามารถใหถอยคําไดเพราะเปนใบ  และหหูนวก หรือพูดไมได  แตไดจดขอความนั้น ๆ  ลงหลัง
ซองดวยตนเองแลว  ทั้งนีใ้ชเฉพาะผูที่เปนใบและหูหนวกหรือผูที่พูดไมไดแตสามารถอานและเขียนหนังสือไดเทานั้น  
ถาหากบุคคลดังกลาวนีไ้มสามารถอานและเขียนหนังสือได  ก็จะทําตามที่วามานี้ไมไดอยูเอง 
  ใหแจงแกผูทําพินัยกรรมวา  การขูด  ลบ  ตก  เติม  หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในพินัยกรรม  ผูทํา
พินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือกํากับไวเปนหลักฐานทกุแหง  มิฉะนั้น  พินัยกรรมที่ทําขึ้นจะไมสมบูรณ   เมื่อผูทํา
พินัยกรรมไดนําพนิัยกรรมมามอบใหแกกรมการอําเภอ  กรมการอําเภอจักตองเก็บรักษาไว  และจะเปดเผยแกบคุคลใด
ไมไดในระหวางผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู  ภายหลังผูทําพินัยกรรมประสงคจะไดพนิัยกรรมของตนกลับคืนไปเมื่อใด  
ก็ใหยื่นเรื่องราวตอกรมการอาํเภอ  ที่ตนไดทําพินัยกรรมไว  ใหสงมอบพินัยกรรมนั้นแกตนในเวลาใดก็ได 
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 3.  พินัยกรรมทําดวยวาจา 
  เมื่อมีพฤติการณพิเศษ   ซ่ึงบุคคลใดไมสามารถจะทําพินยักรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกําหนดไวได   เชน   
ตกอยูในอันตรายใกลความตาย   หรือเวลามีโรคระบาด   หรือสงคราม   ซ่ึงในพฤติการณเชนนี้    ผูทําพินัยกรรมไมอาจ
หาเครื่องมือเครื่องเขียนไดทนัทวงที หรือกวาจะหาไดก็ถึงตายเสียกอน ดังนี้ บุคคลนัน้จะทําพินัยกรรมดวยวาจาก็ได 
แตตองแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอยสองคน ซ่ึงอยูพรอมกัน  ณ  ทีน่ัน้   พยานทัง้หมดนั้น
ตองไปแสดงตนตอกรมการอาํเภอโดยมิชักชา   และแจงใหกรมการอําเภอทราบถึงขอความเหลานัน้ 
  1.  ขอความที่ผูทําพินัยกรรมไดส่ังไวดวยวาจา 
  2.  วัน  เดือน  ป  สถานที่ที่ทําพินัยกรรม 
  3.  พฤติการณพิเศษที่ขัดขวางมิใหสามารถทําพินัยกรรมตามแบบอื่นทีก่ฎหมายกําหนดไวนั้นดวย  
 ใหกรมการอําเภอจดขอความที่พยานแจงไว   และพยานทัง้หมดนัน้ตองลงลายมือช่ือ ถาลงลายมือช่ือไมไดจะ
ลงลายพิมพนิว้มือ   โดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองสองคนก็ได   ความสมบูรณแหงพินัยกรรมทําดวยวาจาดังกลาว
ขางตนยอมสิน้ไป   เมื่อพนกําหนดหนึ่งเดอืนนับแตเวลาผูทําพินัยกรรมกลับมาสูฐานะที่จะทําพินยักรรมตามแบบอื่นที่
กฎหมายกําหนดไว   การจัดทําพินัยกรรมดวยวาจานี้ใหกรมการอําเภอบันทึกขอความที่พยานนํามาแจงโดยมิชักชา   
ถากรมการอําเภอสงสัยจะไดมีการทําพินัยกรรมดวยวาจาตามที่ไดรับแจงไวก็ด ี  หรือสงสัยวาขอความที่นํามาแจงไม
ตรงความจริงก็ดี   ใหกรมการอําเภอสอบสวนเหตกุารณ  และรายละเอียดอันอาจเปนประโยชนแกการพิจารณาถึง
ความถูกตองและแทจริงแหงเนื้อความที่พยานนํามาแจงนัน้  จัดทําเปนบนัทึกไวประกอบเรื่องดวย  ใหกรมการอําเภอมี
หนาที่เก็บรักษาและสงมอบพินัยกรรม  ตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  1672  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ขอ  13 

ตอนที่  2  ความสามารถและขอหามของผูทําพินัยกรรม  พยาน  ผูเขียน  ลามและการลงลายมือชื่อ 
 1.  ความสามารถและขอหามของผูทําพินัยกรรม 
 พินัยกรรมเปนนิติกรรมอยางหนึ่ง  ฉะนัน้  ความสามารถของผูทํานิติกรรมซึ่งระบุไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  จึงนํามาอนุโลมใชในเกี่ยวกบัความสามารถของผูทําพินัยกรรมไดเทาที่ไมขัดแยงกบัความสามารถของ
ผูทําพินัยกรรม  ซ่ึงไดมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ 
       กฎหมายกําหนดหามมใิหบคุคลเหลานี้ทําพินัยกรรม  คือ 
      1. ผูที่อายุยังไมครบ  15  ปบริบูรณ 
       2. บุคคลผูถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
  ถาหากฝาฝนขอหามนี้  พินยักรรมนั้นเปนอันเสียเปลา  หามีผลผูกพันทางกฎหมายไม 
  บุคคลผูถูกอางวาเปนคนวิกลจริตแตศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถทําพินัยกรรมขึ้น  พนิัยกรรม
นั้นเปนอนัใชได  จะเสียเปลาก็ตอเมื่อพิสูจนไดวา เวลาทีท่ําพินัยกรรมอยูนั้นกําลังวิกลจริตอยู  เมื่อกรมการอําเภอจะทํา
พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลบัใหผูที่มีเหตุผลควรสงสัยวาเปนผูเยาว  อายยุังไมครบ 15 ปบริบูรณ  
หรือเปนคนวกิลจริต  ซ่ึงอาจมีปญหาเกีย่วกับความสามารถตามกฎหมาย  ใหกรมการอําเภอสอบสวนเหตกุารณและ
รายละเอียด  อันอาจเปนประโยชนแกการพจิารณาถึงความสามารถตามกฎหมายของผูนั้นทําเปนบนัทึกไวประกอบ
เร่ืองดวย 
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2. ความสามารถและขอหามของพยานและผูเขียน  
   บุคคลตอไปนี้จะเปนพยานในการทําพินยักรรมไม 
  1. ผูซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 
       2. บุคคลวิกลจริต  หรือบุคคลผูซ่ึงศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 
       3. บุคคลที่หูหนวก  เปนใบ  หรือจักษุบอดทั้งสองขาง 
  นอกจากขอหามในเรื่องความสามารถของพยานดังกลาวแลว  กฎหมายยังหามมใิหพยานในพนิัยกรรมหรือ 
คูสมรสของพยานในพินยักรรมเปนผูรับทรัพยในพินัยกรรมอีกดวย  ยิง่กวานี้ กฎหมายยังหามไปถงึผูเขียนและคูสมรส
ของผูเขียนพินยักรรมวา  จะเปนผูรับทรัพยในพินยักรรมไมได  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดจดขอความแหงพนิัยกรรมที่
พยานนาํมาแจงตามมาตรา 1663 คือ พินัยกรรมที่ทําดวยวาจา    ก็นับวาเปนผูเขียนพนิยักรรมจะเปนผูรับทรัพยใน
พินัยกรรมไมได 

3. การลงลายมือชื่อของผูทําพินัยกรรมและพยานในพินัยกรรม 
 ผูทําพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือ  ในพนิัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองและเอกสารลับดวยตนเอง  ถาหาก
เขียนชื่อไมได  จึงลงลายพิมพนิ้วมือโดยมพียานลงลายมอืช่ือรับรองไวดวยสองคนในขณะนั้นก็ได  แตพยานนี้มฐีานะ
เปนแตพยานรบัรองลายมือช่ือเทานั้นมิใชพยานในพินยักรรม  ผูทําพินัยกรรมจะลงแกงไดไมได 
 การลงลายมือช่ือของพยานในการทําพินยักรรม  กฎหมายประสงคใหพยานเขยีนชื่อเปนลายลักษณอักษร   
จะลงแกงไดหรือลายพิมพนิว้มือไมได  ดังนั้นพยานในการทําพินัยกรรมตองเขียนชื่อดวยตนเองเสมอไป  เวนแตการลง
ลายมือช่ือในพินัยกรรมทําดวยวาจาตามมาตรา 1663  ถาพยานเขียนชื่อไมได  จะลงลายพิมพนิว้มือก็ได  แตตองมีพยาน
ลงลายมือช่ือรับรองสองคน  โดยพยานรับรองสองคนตองเขียนชื่อได  และถาบุคคลเปนพยานนั้นเปนทั้งผูเขียนและ
พยานในการทาํพินัยกรรมก็ใหระบุ  คําวา “ผูเขียน”  และ พยาน  ตอทายลายมือช่ือของตนไวดวย 
  พยานหรือลามในพินยักรรมนั้น  ผูทําพินยักรรมจะตองนํามาเอง  ถาไมสามารถจะหามาได  จะขอใหกรมการ
อําเภอชวยจดัการหาก็ไดแตจะตองเสียคาปวยการใหตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

ตอนที่ 3 การลงทะเบียน  การเก็บรักษาและสงมอบพินัยกรรม 
   1. การลงทะเบียน 
  เมื่อมีผูมาขอใหทําพินยักรรมตามแบบใดแบบหนึ่ง  ซ่ึงกรมการอําเภอมีหนาที่ไมวาจะทําในหรือนอก
สํานักงาน  ตองจดขอความลงในสมุดทะเบยีนพินยักรรมเรียงเลขที่ไปตามลําดับวันที่  ถาไปทํานอกสํานักงานกใ็ห
หมายเหตุไวในชองหมายเหตุดวย 

            2. การเก็บรักษาพินัยกรรม 
  พินัยกรรมที่ทําเปนแบบเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลับก็ดี  ถาผูทําพินัยกรรมไมมีความประสงคจะขอรับเอา
ไปเก็บรักษาเองโดยทันทแีลว  ใหเปนหนาที่ของกรมการอําเภอจัดเก็บรักษาพินยักรรมนั้นไว  ณ  ทีว่าการอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอโดยใชความระมัดระวังเชนเดยีวกบัการเก็บหนังสือสําคัญในราชการ  ในการนี้ใหกรมการอาํเภอออกใบรบั
ใหแกผูทําพินยักรรมยึดถือไวเปนหลักฐาน  (ตามแบบ พ.ก. 7)  สวนพินยักรรมทําดวยวาจานัน้  ใหเก็บรักษาไวจนกวา
จะมีผูจัดการมรดกหรือผูรับพินัยกรรมมาขอรับไป 
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        3. การสงมอบพินัยกรรม 
  ก. พินยักรรมซึ่งทําเปนเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลับ  ถาผูทําประสงคจะขอรับไปทันทีก็ใหกรมการอําเภอ
มอบใหไปได  โดยใหผูทําพนิัยกรรมลงชื่อรับในสมุดทะเบียน  ในกรณเีชนนี้ไมตองออกใบรับ  แตเฉพาะพินยักรรม
แบบเอกสารฝายเมืองกอนสงมอบ  จะตองคัดสําเนาเก็บไว  (ดูคําอธิบายในหัวขอพนิยักรรมแบบเอกสาร 
ฝายเมือง)  ฉะนั้น  ถาพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนอกที่วาการอําเภอ  ก็จะตองชีแ้จงใหผูทําพนิัยกรรมทราบวา   
จะขอรับไปทนัทียังไมได  ควรทําความตกลงนัดหมาย ใหผูทําพินัยกรรมไปขอรับพินัยกรรม  ณ  ที่วาการอําเภอใน
เวลาตอไป 
  ข. ในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู  การสงมอบจะทําไดตอเมื่อผูทําพินัยกรรมนั้นเองเปนผูยื่นเรื่องราว
ขอรับ  โดยนําใบรับของอําเภอไปแสดงเปนหลักฐาน  เมือ่สอบสวนเปนที่พอใจแลว  ใหกรมการอําเภอมอบพินยักรรม
นั้นใหไปโดยใหผูรับลงชื่อในทะเบยีนพนิยักรรมและตนขั้วใบรับ  แลวเก็บใบรับทอนปลายนั้นรวมเรื่องไวดวย 
  ค. เมื่อความปรากฏวา  ผูทําพินัยกรรมถึงแกความตายแลว  ผูจัดการมรดกหรือผูไดรับทรัพยมรดกโดย
พินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเปนจํานวนมากที่สุด  หรือผูซ่ึงทําพินัยกรรมสงมอบใหพินยักรรมให  จะขอรับ
พินัยกรรมไปได  โดยแสดงหลักฐานการตายของผูทําพินยักรรมและปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ข. โดยอนุโลม 

สวนที่ 2 การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  การถอนการตัดมิใหรับมรดก  และการสละมรดก 
ตอนที่ 1 การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก 

           1. แบบการตดัทายาทโดยธรรมมิใหรบัมรดก 
  เมื่อผูประสงคจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมใิหรับมรดก  ใหผูนั้นทําคํารองแสดงความจํานงตามแบบ
ของเจาพนักงานยื่นตอกรมการอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกนั้น   
อาจทําไดโดยแสดงเจตนาชดัแจงไวดังตอไปนี ้
  ก. โดยพนิัยกรรม  หรือ 
  ข. โดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที ่
  การตัดทายาทโดยชอบธรรมตามขอ ก.  นัน้  ผูทําพินัยกรรมอาจทาํไดเปนสองทาง คือ 
  1. พินัยกรรมตามแบบเอกสารฝายเมือง  ขณะทีใ่หกรมการอําเภอทํา  ใหแสดงความประสงควาจะตัดทายาท
โดยธรรมของตนคนใดมิใหรับมรดก  กรมการอําเภอตองจดขอความลงในขอใหญ  ตามตัวอยางพินยักรรมทาย
ระเบียบการนี้  หรือ 
  2. ทําพินัยกรรม  ตามแบบใด ๆ  ขึ้นใหมอีก  1  ฉบับ  ระบุตัวทายาททีถู่กตัดไวโดยแจงชัด 
  การตัดทายาทโดยธรรมตามขอ  ข.  นั้น  ผูทําพินัยกรรมจะทําเปนหนังสอืดวยตนเองแลวนําไปมอบแก
กรมการอําเภอ  หรือจะใหกรมการอําเภอจดัทําไวใหก็ดี  แตในหนังสือตัดทายาทนัน้ตองมี 
  1.  วัน  เดือน  ป  ที่ทํา 
  2.  ภูมิลําเนาของผูทํา 
  3.  ลงลายมือช่ือหรือเครื่องหมายอื่นแทนลายมือช่ือของผูทําหนังสือนั้น  ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย  มาตรา 9 
  4.  มีความชัดเจนระบุช่ือทายาทโดยธรรมที่จะตัดไว 



  92 

  เมื่อกรมการอาํเภอไดรับมอบหนังสือแสดงเจตนาตดัทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกไวเมื่อใดแลวใหออกใบ
รับใหแกผูนั้นไปฉบับหนึ่ง  และใหมีตนขัว้ใบรับเก็บไว  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอเปนหลักฐานดวย  หนังสือตัด
ทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกนั้น  ใหเปนหนาทีก่รมการอําเภอจัดการเก็บรักษาไว  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  
โดยใชความระมัดระวังเชนเดียวกับการเกบ็หนังสือสําคัญในราชการ 

2. ความสามารถของผูทําการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก 
  ความสามารถของผูทําการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกนี้  ใหนําความสามารถของผูทําพินัยกรรมมา
ใชไดเทาทีไ่มขัดกับกฎหมายที่ระบุไวในเรื่องนี้โดยเฉพาะ  และเมื่อมีเหตุควรวาผูทําหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให
รับมรดกเปนผูเยาวอายุยังไมครบ  15  ป บริบูรณ  เปนบคุคลวิกลจริต  ใหกรมการอําเภอสอบสวนเหตุการณและ
รายละเอียดอนัอาจเปนประโยชนแกการพจิารณาถึงความสามารถตามกฎหมายของผูนั้น  แลวทําเปนบันทึกขึ้น
ประกอบเรื่องไวดวย 

ตอนที่ 2 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรบัมรดก 
 1. แบบการถอนการตัดทายาทโดยธรรมมใิหรบัมรดก 
  เมื่อมีผูประสงคจะถอนการตดัทายาทโดยธรรมของตนมิใหรับมรดก  ซ่ึงแสดงเจตนาไวอาจทําได  โดยทําคํา
รองแสดงความจํานงตามแบบของเจาพนักงานยื่นตอกรมการอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอ  หรือกิ่งอําเภอ  แตแบบทีจ่ะทํา
นั้นกฎหมายไดบัญญัติไว  ดงันี้  ถาการตัดมิใหรับมรดกนั้นไดทําพินัยกรรม  จะถอนเสียไดกแ็ตโดยพินยักรรมนัน้   
แตถาการตัดมใิหรับมรดกไดทําเปนหนังสือมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่  การถอนจะทําโดยพินยักรรมหรือทําเปน
หนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาทีก่็ได  การถอนโดยพนิัยกรรมใหปฏิบัติตามระเบยีบการทําพินยักรรมที่กลาว
มาแลวขางตน  ถาการถอนโดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่  ก็ตองมีเงื่อนไขอยางแบบหนังสือ  การตัด
ทายาททั้งพินยักรรมและหนังสือที่ทํามอบไวแกพนกังานเจาหนาที่  โดยระบุช่ือทายาทโดยธรรมที่จะถอนการตดัไวให
ชัดเจน  เมื่อกรมการอาํเภอไดรับหนังสือแสดงเจตนาถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกไวจากผูใดแลว  ให
ออกใบรับแกผูนั้นไปฉบับหนึ่งและใหมตีนขั้วใบรับเกบ็ไว  ณ  ทีว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอเปนหลักฐานดวย  หนังสือ
ถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกนี้ใหเปนหนาที่กรมการอําเภอจัดเก็บรักษาไว  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอ  โดยใชความระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือสําคัญในราชการ 
  อนึ่ง  เมื่อกรมการอําเภอไดรับหรือไดทําหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกไวแลว  ถามี
หนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกซึ่งไดทําไวแตเดิมก็ใหแจงกรมการอําเภอนั้นทราบเพื่อหมายเหตุดวย 

2. ความสามารถของผูถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก 
  ผูถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกจะมีความสามารถเชนผูทําการตัดทายาทดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน  และในกรณีสงสัยเร่ืองความสามารถของผูถอนการตัดทายาทยังเปนผูเยาว  อายุไมครบ  15  ปบริบูรณ  หรือ
บุคคลวิกลจริตก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการตัดทายาท 
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ตอนที่ 3 การสละมรดก 
 1. แบบการสละมรดก 
  เมื่อผูประสงคจะทําการสละมรดกใหทาํคํารองแสดงความจํานงตามแบบของเจาพนักงานตอกรมการอําเภอ  
ณ   ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  การแสดงเจตนาสละมรดก  อาจทําไดเปน  2  นัย  คือ 
  1.  แสดงเจตนาชัดแจงเปนหนังสือมอบไวแกพนกังานเจาหนาที่  หรือ 
  2.  ทําเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ 
  การสละมรดกนั้น  จะทําแตเพียงบางสวนหรือทําโดยมีเงื่อนไข  หรือมีเงื่อนเวลาไมได  และเมื่อสละแลวจะ
ถอนไมได 
 การแสดงเจตนาเปนหนังสือสละมรดกนี้  จะจดัทําขึ้นเองหรือขอใหกรมการอําเภอทําใหกไ็ด  โดยมีขอความ
สําคัญดังนี้ 
 1.  วัน  เดือน  ป  ที่ทํา 
 2.  ภูมิลําเนาของผูทํา 
 3.  ลงลายมือช่ือ  หรือเครื่องหมายอื่นแทนลายมือช่ือของผูทําหนังสือนัน้ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย  มาตรา 9 
 4.  มีความชัดเจนระบุช่ือเจามรดกที่ตนเจตนาสละมรดก 
 เมื่อกรมการอาํเภอรับมอบหนังสือแสดงเจตนาสละมรดกไวจากผูใดแลว  ใหออกใบรับใหแกผูนั้นไปฉบับ
หนึ่ง  และใหมีตนขั้วใบรับเก็บไว  ณ  ทีว่าการอําเภอหรอืกิ่งอําเภอ  เปนหลักฐานดวย  หนังสือแสดงเจตนาสละมรดก
นี้  ใหเปนหนาที่กรมการอําเภอจัดการเก็บรักษาไว  ณ  ทีว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  โดยใชความระมัดระวัง
เชนเดยีวกับการเก็บหนังสือสําคัญในราชการ 

 2.  ความสามารถของผูแสดงเจตนาสละมรดก 

  ผูแสดงเจตนาสละมรดก  จะตองมีความสามารถเชนผูแสดงเจตนาตัดหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับ
มรดก  ในกรณีที่ผูทําหนังสอืสละมรดกเปนผูเยาว  อายุไมครบ  15  ปบริบูรณ  หรือบุคคลวิกลจริต  หรือบุคคลผูไม
สามารถจัดทําการงานของตนเองได  คือ  เปนบุคคลเสมือนไรความสามารถ  ใหกรมการอําเภอเรียกใหผูนัน้แสดง
หลักฐานวา  ผูนั้นไดรับความยินยอมของบิดามารดา  ผูปกครอง  ผูอนุบาล  หรือผูพิทักษ  แลวแตกรณี  และไดรับ
อนุมัติจากศาลแลว  จึงรับมอบหนังสือนั้นไว  แตถากรณีเปนที่สงสัยไมแนนอนวาผูทาํหนังสือสละมรดกเปนผูเยาวอายุ
ไมครบ  15  ปบริบูรณ  หรือเปนบุคคลวิกลจริต  ซ่ึงอาจมีปญหาเกี่ยวกับความสามารถตามกฎหมาย  ใหกรมการอําเภอ
สอบสวนเหตกุารณ  และรายละเอียดอันอาจเปนประโยชนแกการพิจารณาถึงความสามารถตามกฎหมายของผูนัน้   
ทําเปนบันทึกขึ้นไวประกอบเรื่องดวย 
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สวนที่ 3 อัตราคาธรรมเนียมและคาํอธิบายแบบพิมพพรอมท้ังตัวอยาง 
ตอนที่ 1 อัตราคาธรรมเนียม 

  กฎหมายไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไวดงันี้ 
  1.  คาทําพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองในทีว่าการอําเภอ  ฉบับละ  10  บาท  ถาทําเปนคูฉบับ ฉบับละ  5  บาท 
  2.  คาทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง  นอกที่วาการอําเภอ  ฉบับละ  20  บาท  ถาทําเปนคูฉบับ ๆ  ละ   
10  บาท 
  3.  คาทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ  ฉบับละ  5  บาท 
  4.  คาทําหนังสือตัดทายาทโดยธรรม  หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกหรือสละมรดก  ฉบับละ  
5  บาท 
  5.  คารับมอบเก็บรักษาหนังสือตัดทายาทโดยธรรม  หรือ ถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกหรือสละ
มรดก  ฉบับละ  5  บาท 
 6.  คาคัดและรบัรองสําเนาพินัยกรรมหรือหนังสือตัด  หรือ ถอนการตัดทายาทโดยธรรม    มิใหรับมรดกหรือ
สละมรดก  ฉบับละ  4  บาท 
 คาปวยการพยานและลาม  ใหแกพยานและลามเฉพาะทีก่รมการอําเภอจัดหาอนุโลมตามอัตราที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  พทุธศักราช  2477  คอื  คํานวณตามรายไดและฐานะของพยานซึ่งควรไดรับ
คาปวยการเมื่อมาศาล  แตไมใหเกินวนัละ  5  บาท 

ตอนที่ 2 คําอธิบายแบบพิมพพรอมตัวอยาง 
 1. แบบ พ.ก. 1  เปนแบบคํารองขอทําพินัยกรรม  ขอตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  หรือถอนการตัด

ทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  และขอสละมรดก  ใหผูยื่นคํารองกรอกขอความลงไปตามความประสงควา  จะมอบ
หรือใหทําพนิยักรรมตามแบบใดหรือทําการสิ่งใดอันเกีย่วกับมรดกของตน  ใหระบุขอความลงไปโดยละเอยีดชดัเจน  
ขอความใดไมตองการใหขีดฆาเสีย 

 2.  แบบ พ.ก. 2  เปนตวัอยางพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองผูทําพินยักรรมตองทําตอหนากรมการอําเภอ

และพยานอยางนอยสองคน  โดยลงชื่อกรมการอําเภอและพยานไวใหชัดเจน 
 ขอ  1  ใหระบช่ืุอผูจะไดรับทรัพยสินอยางใดไวเปนรายบุคคล  ใหเปนการชัดเจนแนนอน 
 ขอ  2   ผูทําพินัยกรรมจะใหมอบพินัยกรรมแกผูใด  หรือจะตั้งผูใดเปนผูจัดการมรดกก็ใหระบุไวใหแนนอน
ชัดเจน 
 ขอ  3  ถาผูทาํพินัยกรรมประสงคจะใหจดขอความใด ๆ  ลงอีกก็ใหจดลงในขอนี้ได  เชน  ประสงคจะตัด
ทายาทโดยธรรมคนใดมิใหรับมรดกในขณะทําพนิัยกรรมนั้น เปนตน 
 ขอ  4  เมื่อจดขอความเสร็จแลว  ก็อานใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟงแลวใหลงชื่อไว  ใหกรมการอําเภอ 
ผูจดขอความในพินัยกรรมเขยีนบันทกึรับรองไวตามตวัอยาง  ตอทายพนิัยกรรม  ถาไปทํานอกที่วาการอําเภอกใ็หระบุ
ที่ที่ทําไวใหชัดแจง  เสร็จแลวประทับตราตําแหนงและลงสมุดทะเบียนพินัยกรรมตอไป 
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  3.  แบบ  พ.ก. 3  เปนตัวอยางพินัยกรรมทําดวยวาจา  ซ่ึงผูทําพินัยกรรมไมสามารถจะทําพินยักรรมตาม

แบบอื่นที่กฎหมายกําหนดไวได  จึงไดกาํหนดขอพนิัยกรรมไวดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอย  2  คน  พยานนั้นตอง
รีบไปแจงตอกรมการอําเภอใหจดขอกําหนดนั้นลงในพินยักรรม  ใหกรมการอําเภอกรอกขอความตามที่พยานลงใน
แบบนี้โดยอนโุลมตามคําอธิบายในตวัอยางพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง 

  4.  แบบ  พ.ก.  4  เปนตวัอยางหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  ซ่ึงผูประสงคจะตัดทายาทไดขอให

กรมการอําเภอจัดทําให 
  หากมีการถอนการตัดทายาทโดยธรรม  ก็ใหบันทกึไวในแบบ พ.ก. 4 นี้ดวย 

  5.  แบบ  พ.ก. 5  เปนตัวอยางหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  บคุคลใดที่ทําหนังสือตัด

ทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิใหรับมรดก  แลวมีความประสงคที่จะใหทายาทผูนัน้กลับมีสิทธิไดรับมรดกตามเดิม  
และประสงคจะใหกรมการอาํเภอจัดทาํหนงัสือถอนการตัดทายาทใหดวย  ก็ใหกรมการอําเภอจัดทําใหตามตัวอยาง 

 6.  แบบ  พ.ก. 6  เปนตัวอยางหนังสือการสละมรดก  ผูมีสิทธิไดรับมรดกโดยเปนทายาทโดยธรรมหรือโดย

พินัยกรรมคนใด  ประสงคจะใหกรมการอาํเภอทําหนังสือสละมรดก  ก็ใหกรมการอาํเภอทําตามแบบนี้  ถาปรากฏวา 
ผูสละมรดกเปนผูเยาวหรือเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบคุคลผูไมสามารถจัดทําการงานของตนเองไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ใหผูนั้นแสดงหลักฐานวาไดรับความยินยอมของบิดามารดา  ผูปกครอง  ผูอนุบาล  หรือ 
ผูพิทักษแลวแตกรณี  และไดรับอนุมัติจากศาลแลว  จึงมอบหนังสือไวจัดทําใหได 

  7.  แบบ  พ.ก. 7  เปนแบบใบรับพินัยกรรมสําหรับออกใหแกผูทําพินยักรรมยึดถือไวเปนหลักฐาน  เมื่อมีผูมา

ขอรับคืนใหกรมการอําเภอสอบสวนวาเปนอะไรกับผูทาํพินัยกรรม  เชน  ผูจัดการมรดก  หรือผูไดรับทรัพยมรดกโดย
พินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเปนจํานวนมากที่สุด  หรือผูซ่ึงผูทําพินัยกรรมสั่งใหมอบพินยักรรมให  เมื่อเปนผูใด
ผูหนึ่งดังกลาวแลวกใ็หกรอกขอความลงในตนขั้วใบรับดานหลังเสียกอนมอบพินัยกรรมใหไป 

  8.  แบบ  พ.ก. 8  เปนแบบใบรับหนังสือหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกสําหรับออกใหแก

ผูทําการตัด หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก ยดึถือไวเปนหลักฐาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  96 
 
 

 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยช่ือบุคคล 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505” 
มาตรา 2[1]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1)  พระราชบญัญัติขนานนามสกุล พระพทุธศักราช 2456 
(2)  พระราชกาํหนดขนานนามสกุลเพิ่มเตมิ พระพุทธศักราช 2465 
(3)  พระราชบญัญัติขนานนามสกุล (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2481 
(4)  พระราชบญัญัติช่ือบุคคล พุทธศักราช 2484 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยง 

กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญตัินี้แทน 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ช่ือตัว”  หมายความวา ช่ือประจําบุคคล 
“ช่ือรอง”  หมายความวา ช่ือประกอบถัดจากชื่อตัว 
“ช่ือสกุล”  หมายความวา ช่ือประจําวงศสกลุ 
“นายทะเบียน”  หมายความวา นายทะเบยีนทองที่ นายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบยีนกลาง ซ่ึงรัฐมนตรี

แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5  ผูมีสัญชาติไทยตองมีช่ือตัวและชือ่สกุล และจะมีช่ือรองก็ได 

  มาตรา 6[2]  ช่ือตัวตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือ 
ราชทินนาม และตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
  ช่ือรองตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง และตองไมพองกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น เวนแตเปนกรณีที ่
คูสมรสใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งหรือกรณบีุตรใชช่ือสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเปนชื่อรองของตน 
  คูสมรสอาจใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งเปนชื่อรองไดเมื่อไดรับความยินยอมของฝายนัน้แลว 

มาตรา 7  ผูไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หรือผูเคยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิแ์ตไดออกจากบรรดาศักดิ์
นั้นโดยมไิดถูกถอด จะใชราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นัน้เปนชื่อตวัหรือช่ือรองก็ได 

 
 

พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 
ใหไว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 
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มาตรา 8  ช่ือสกุลตอง 
(1)  ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธยหรอืพระนามของพระราชิน ี
(2)  ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน ของผูบุพการี หรือของ

ผูสืบสันดาน 
(3) ไมซํ้ากับชื่อสกุลที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย หรือช่ือสกุลที่ไดจดทะเบียนไวแลว 
(4)  ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
(5)  มีพยัญชนะไมเกนิกวาสบิพยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล 
มาตรา 9  ผูมีสัญชาติไทยผูใดประสงคจะจดทะเบยีนตั้งชือ่สกุล ใหยื่นคาํขอตอนายทะเบียนทองทีใ่นทองที่ที่

ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎร 
เมื่อนายทะเบยีนทองที่พิจารณาเห็นวาชื่อสกุลที่ขอตั้งนั้นไมขัดตอพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหเสนอตอไป

ตามลําดับจนถึงนายทะเบยีนกลาง เมื่อไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนกลางแลว ใหนายทะเบยีนทองที่รับจดทะเบยีน 
ช่ือสกุลนั้นและออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบยีนชื่อสกุลใหแกผูขอ แตในกรณีที่สํานักทะเบียนใด

สามารถเชื่อมโยงขอมูลเขากับเครือขายขอมูลของสํานักทะเบยีนกลางตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดแลว 
ใหนายทะเบียนทองที่ดําเนนิการดังกลาวไดโดยไมตองไดรับอนุมัติจากนายทะเบยีนกลาง[3] 

การปฏิบัติการตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 10  ช่ือสกุลที่ไดจดทะเบียนโดยชอบดวยกฎหมายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั ใหถือเสมือนวา

ไดจดทะเบยีนแลวตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 11  ผูจดทะเบยีนตั้งชือ่สกุลจะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชช่ือสกุลของตนก็ได โดยยื่นคําขอ

ตอนายทะเบียนทองที่ในทองที่ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
การอนุญาตตามมาตรานี้ จะสมบูรณตอเมื่อนายทะเบียนทองที่ไดออกหนังสือสําคัญแสดงการอนญุาตใหใช

ช่ือสกุลใหแกผูที่จะใชช่ือสกุลนั้น 
ในกรณีที่ผูจดทะเบยีนตั้งชื่อสกุลตายแลว ใหผูสืบสันดานของผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกลุในลําดับที่ใกลชิดที่สุด

ซ่ึงยังมีชีวิตอยูและใชช่ือสกลุนั้นมีสิทธิอนุญาตตามวรรคหนึ่ง[4] 
มาตรา 12[5]  คูสมรสมีสิทธิใชช่ือสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือตางฝายตางใชช่ือสกุลเดิม 

ของตน 
การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทําเมื่อมีการสมรสหรือในระหวางสมรสก็ได 
ขอตกลงตามวรรคหนึ่ง คูสมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได 
มาตรา 13[6]  เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ใหฝายซึ่งใช 

ช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งกลบัไปใชช่ือสกลุเดิมของตน 
เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายซึ่งยังมีชีวติอยูและใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งมีสิทธิใชช่ือสกุล

นั้นไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหม ใหกลับไปใชช่ือสกุลเดมิของตน 
มาตรา 14[7]  (ยกเลิก) 
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มาตรา 15  ผูอุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจาของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก 
ประสงคจะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเดก็แหงสถานดังกลาวซึ่งมีสัญชาติไทยแตไม
ปรากฏชื่อสกุลใชรวมกันหรือแยกกัน ใหยื่นคําขอตอนายทะเบยีนทองที่ที่ผูอุปการะเลี้ยงดูมีช่ืออยูในทะเบยีนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกลาวตั้งอยู และใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 16  ผูมช่ืีอตัวหรือช่ือรองอยูแลวประสงคจะเปลี่ยนชื่อตัวหรือช่ือรอง ใหยื่นคาํขอตอนายทะเบียนทองที่
ในทองที่ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาชื่อตัวหรือ
ช่ือรองที่ขอเปลี่ยนใหมนั้นไมขัดตอพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหอนุญาตและออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อให 

มาตรา 17  ผูมีช่ือสกุลอยูแลวประสงคจะขอตั้งชื่อสกุลใหม ใหยื่นคําขอตอนายทะเบยีนทองที่ในทองที่ที่ตนมี
ช่ืออยูในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎรและใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไมรับจดทะเบียนชื่อสกุล ผูขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบยีนตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งโดยยื่นอุทธรณตอนายทะเบียนทองที่ 

คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
มาตรา 19  ผูใดประสงคจะใชราชทินนามของตน ของผูบุพการีหรือของผูสืบสันดานเปนชื่อสกุล ใหยืน่คําขอ

ตอนายทะเบียนทองที่ในทองที่ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร แลวให 
นายทะเบียนทองที่นั้นเสนอตอไปตามลําดบัจนถึงนายทะเบียนกลาง 

เมื่อนายทะเบยีนกลางพจิารณาเหน็สมควร ใหเสนอรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล เมื่อไดรับ 
พระบรมราชานุญาตแลว จึงใหนายทะเบียนทองที่รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้น และออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจด
ทะเบียนชื่อสกุลใหแกผูขอ 

มาตรา 20  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง 
นายทะเบียนกบัออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ส. ธนะรัชต นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม[8] 
 
(1)  การออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือช่ือรอง              ฉบับละ   100  บาท 
(2)  การออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล             ฉบับละ   200  บาท 
(3)  การออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 

(ก)  การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุสมรส 
 (1)  การเปลี่ยนครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนสมรส 
  หรือเปลี่ยนเพราะการสมรสสิ้นสุดลง                     ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 (2)  การเปลี่ยนครั้งตอๆ ไป                                     ฉบับละ   100  บาท 

(ข)  การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอ่ืน                         ฉบับละ   200  บาท 
(4)  การออกใบแทนหนังสือสําคัญตาม (1) (2) หรือ (3)                ฉบับละ     50  บาท 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจดทะเบยีน การขอเปลีย่นชื่อตวั 
ช่ือรอง ช่ือสกุลและการขอรวมชื่อสกุลตามกฎหมายเดิม ยังไมเปนความสะดวก และไมเหมาะสมกบัสถานการณใน
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหม เพื่อใหไดรับความสะดวกรวดเรว็และเปนการเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2530[9] 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหญิงหมายโดยความตายของสามี
ควรมีสิทธิในการเลือกใชช่ือสกุลของสามีหรือกลับมาใชช่ือสกุลเดิมของตนไดตามเหตุผลความจาํเปนหรือความ
ตองการของแตละบุคคล ดังนั้นจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548[10] 

มาตรา 9  หญิงมีสามีซ่ึงใชช่ือสกุลของสามีกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมสิีทธิใชช่ือสกุลของสามี
ไดตอไป แตไมตัดสิทธิที่จะกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตนหรือมีขอตกลงระหวางสามีภรรยาเปนประการอื่น 

มาตรา 10  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉยัที่ 21/2546 

วาพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนอันใชบังคับมิได ประกอบกับหลักเกณฑ
ในการใชช่ือรองตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมรัดกุมและอาจมีการนําชื่อสกุลของบุคคลอื่นมาใชเปนชื่อรองอันจะ
ทําใหบุคคลทั่วไปเกิดความเขาใจผิดวาเปนผูมีสิทธิใชช่ือสกุลนั้น อีกทั้งวิธีการขอตั้งชื่อสกุลที่เปนอยูไมเอื้อตอการ
ใหบริการประชาชนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส และการกําหนดใหผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเทานั้นที่เปนผูมีอํานาจ
อนุญาตใหบุคคลอื่นรวมใชช่ือสกุลกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติในกรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตไปแลว 
นอกจากนี้ อัตราคาธรรมเนียมเดิมใชมาเปนระยะเวลานาน ไมเหมาะสมตอการบริหารจัดการและใหบริการขอมูลช่ือ
บุคคลที่ถูกตองตามความเปนจริง สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับคําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 79/ตอนที่ 104/ฉบับพิเศษ หนา 5/23 พฤศจิกายน 2505 
[2] มาตรา 6 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
[3] มาตรา 9 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
[4] มาตรา 11 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
[5] มาตรา 12 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
[6] มาตรา 13 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
[7] มาตรา 14 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
[8] อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
[9] ราชกิจจานเุบกษา เลม 104/ตอนที่ 270/ฉบับพิเศษ หนา 63/28 ธันวาคม 2530 
[10] ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนที่ 7 ก/หนา 1/19 มกราคม 2548 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคํานําหนานามหญิง 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบ

กับมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญัญัติ
แหงชาต ิดังตอไปนี ้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคํานําหนานามหญงิ พ.ศ. 2551” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวนันับแตวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบการใชคํานําหนานามหญิงเปนอยางอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัต ิ
มาตรา 4 หญิงซึ่งมีอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป และยังไมไดจดทะเบยีนสมรสใหใชคํานําหนานามวา “นางสาว” 
มาตรา 5 หญิงซึ่งจดทะเบยีนสมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว”ไดตามความสมัครใจ 

โดยใหแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว 
มาตรา 6 หญิงซึ่งจดทะเบยีนสมรสแลว หากตอมาการสมรสไดส้ินสุดลงจะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ 

“นางสาว” ไดตามความสมัครใจ โดยใหแจงตอนายทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบยีนครอบครัว 
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การใชคํานําหนานามของหญิงที่ 
จดทะเบียนสมรสแลว และหญิงที่จดทะเบียนสมรสแลว และตอมาการสมรสไดสิ้นสุดลงตองใชคํานําหนานามคําเดียว โดยมิอาจเลือก
ไดตามความสมัครใจ ทําใหเกิดผลกระทบตอหญิงดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันอาทิ การประกอบอาชีพ การศึกษาของบุตร และ
การทํานิติกรรมตาง ๆ สงผลใหการใชคํานําหนานามในลักษณะดังกลาวของหญิงมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางทางเพศ สมควรกําหนดใหหญิงมีทางเลือกในการใชคํานําหนานามตามความสมัครใจซึ่งเปนการ
สอดคลองกับการเลือกใชนามสกุลตามกฎหมายวาดวยช่ือบุคคล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 

พระราชบัญญัติ คํานําหนานามหญิง  พ.ศ. 2551 
ใหไว ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท   นายกรัฐมนตร ี
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มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั  
ดํารัสเหนือเกลา ฯ  ใหประกาศใหทราบทัว่กันวา  คํานํานามสตรี  ซ่ึงใชเรียกกนัอยูในบัดนี้  ยังไมมีหลักฐานเปน
แนนอน  จึงใชสับสนกันไปไมเปนระเบยีบ  ทรงพระราชดําริ  เพื่อจะใหคํานํานามสตรีมีระเบียบเปนหลักฐาน           
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานพระราชกฤษฎีกาไว  ดังตอไปนี ้

ขอ  1  สตรีทั่วไปทุกชั้นบรรดาศักดิ์  เวนแต (1)  ผูที่เนื่องอยูในราชตระกูล  (2)  ผูที่ไดรับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์แลราชทินนาม  แล  (3)  ผูที่จะยกขึ้นกลาวโดยเฉพาะในขอตอไป 

(ก) ถาเปนผูที่ยังไมมีสามี  ใหใชคําวา  “นางสาว”  เปนคํานํานามเดิมแลนามสกุลของตน ตัวอยาง เชน   
“นางสาวอบ  เอกะวตั”  เปนตน 

(ข)  ถาเปนผูทีม่ีสามีแลว  แตสามีเปนผูยังไมมีบรรดาศักดิ์  ใหใชคําวา   “นาง”  เปนคาํนํานามแลวเอา 
นามสกุลสามีเขาประกอบ ตัวอยาง  -  เชน   “นางมวน  เอกะวัต”  เปนตน 
  ถาสําหรับใชเรียก  ฤาเขียนโดยปกติ  (ไมใชราชการ)   จะใชแตคําวา  “นาง”  นํานามสกุล เทานั้นกไ็ด 
ตัวอยาง  -  เชน   “นางเอกะวัต”   เปนตน 
  (ค)  ถาสามีเปนผูมีบรรดาศักดิ์ช้ันต่ํากวาพระยาลงมา   ใหใชคําวา  “นาง”   เปนคํานําประกอบกบัราชทินนาม
ของสามี ตัวอยาง  -  เชน    ตางวาสามีเปนหลวงเอกะวตัวิสิฐ   เรียกภรรยาวา  “นางเอกะวตัวิสิฐ”  เปนตน 
  ขอ  2   สตรีที่สามีมีบรรดาศักดิ์ช้ันพระยา    แมผูนั้นจะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจดุจอมเกลา
ฝายใน   ฤามิไดรับพระราชทานก็ดี   ใหใชคําวา  “คุณหญิง”   เปนคํานํานามประกอบกับราชทินนามของสามีตัวอยาง  
-  เชน   “คุณหญิงเอกะวัติวิสิฐ”   เปนตน 
  ขอ  3   สตรีผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาฝายใน   แมมีสามีที่มีบรรดาศักดิ์ต่ํากวา 
ช้ันพระยา  ก็ใหใชคําวา   “คุณหญิง”   เปนคํานํานามไดดวยแลใหใชราชทินนามของสามีเขาประกอบดังในขอ  2              
  ขอ  4   สตรีที่สามีมีบรรดาศักดิ์ช้ันเจาพระยา   แลเปนผูไดรับพระราชทานเครื่องยศดวยแลว   ใหใชคําวา   
“ทานผูหญิง”   เปนคํานําประกอบดวยราชทนินามของสามี  ตัวอยาง  -  เชน   “ทานผูหญิงมุขมนตรี”   เปนตน 
  ถายังมิไดรับพระราชทานเครื่องยศอยางทานผูหญิง   ใหใชคํานําเหมือนภรรยาชั้นพระยาดังในขอ  2  นั้น 
      ขอ  5   สตรีที่จะใชคําวา   “คุณหญิง”   เปนคํานํานามไดนั้น   เฉพาะแตผูที่เปนเอกภรรยาจําพวกเดยีว   
นอกนั้นใหใชคําวา   “นาง”   เปนคํานํา 
      ขอ  6   สตรีผูที่เนื่องในพระราชวงศ  (คือหมอมราชวงศ   และหมอมหลวง)   แมเมื่อมีสามีแลว   กย็ังใหคงใช
บรรดาศักดิ์นํานามของตนไดตอไป   แล 
         (ก)   ถามีสามีเปนผูที่ยังไมบรรดาศักดิ์   กใ็หใชนามสกุลของสามีเขาประกอบนามของตน ตัวอยาง  -  เชน   
หมอมหลวงวไิล   ภรรยานายแดง   เอกะวตัิ   ใชวา   “หมอมหลวงวไิล   เอกะวัต”   ดังนี้  เปนตน 
           (ข)   ถาสามีเปนผูมีบรรดาศักดิ์   กใ็หใชราชทินนามของสามีประกอบกับนามของตน ตัวอยาง  -  เชน   หมอม
ราชวงศวิลาศ   ภรรยาหลวงเอกะวตัิวิสิฐ   ใชวา  “หมอมราชวงศ  วิลาศ   เอกะวัตวิสิฐ”   ดังนี้   เปนตน 
   อนึ่ง   ถาแมวาสามีจะเปนผูมบีรรดาศักดิ์สูงเทาใด ๆ  ก็ดี   ใหสตรีผูเปนเชื้อราชตระกูลคงใชบรรดาศักดิ์เดิม
ของตน   เวนแตผูไดรับพระราชทานเครื่องยศตั้งเปนทานผูหญิงแลว   จงึใหใชบรรดาศักดิ์ทานผูหญิงแทน            

พระราชกฤษฎีกา  ใหใชคํานํานามสตรี 
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  ขอ  7   สตรีที่มีคํานํานามวา   “ทาน ผูหญิง”   “คุณหญิง”  แล  “นาง”   ตามที่กลาวมาในขอ  1  ขอ  2  ขอ  3  
แล  ขอ  4  นั้น   ใหพึงเขาใจวาเฉพาะสําหรับผูอ่ืนกลาวถึงถาเขียนนามของตนเองไซร   ไมตองมีคํานํานามดวยตัวอยาง  
-  เชน   “แยม   มุขมนตรี”   “นวล   เอกะวตัิวิสิฐ”   เปนตน 
         ขอ  8   ทานผูหญิง  คุณหญงิ   แลภรรยาขาราชการที่ถึงแกอสัญกรรม   ถึงแกอนิจกรรม  และถึงแกกรรมแลว   
ผูจะกลาวถึงกใ็หคงใชคําวา   “ทานผูหญิง”   “คุณหญิง”   แล   “นาง”   เปนคํานําอยูตามเดิม   แตตองออกนามตัวดวย
ตัวอยาง  -  เชน   “ทานผูหญิงยิ้ม  มุขมนตรี”   “คุณหญิงเนียน   เอกะวัตวิิสิฐ”   แล   “นางแนบ   เอกะวัตวสิิฐ”  เปนตน 

ขอ  9   หมอมหามเจานาย  (ก)  ถาเปนผูทีม่ิไดเนื่องในพระราชวงศ   ใหใชคําวา  “หมอม”   นํานามของตน   
ประกอบดวยนามสกุลของสามี  (ข)   ถาเปนผูที่เนื่องในพระราชวงศ  (คือหมอมราชวงศ  และหมอมหลวง)   ใหคงใช
บรรดาศักดิ์นําตามเดิม 
             ขอ  10   ใหเสนาบดกีระทรวงวัง   เปนเจาหนาทีรั่กษาพระราชกฤษฎีกานี ้
             ประกาศมา  ณ  วนัที ่ 12   กรกฎาคม   พระพุทธศกัราช  2460   เปนวันที่  2436  ในรัชกาลปจจุบันนี ้

พระราชกฤษฎีกา วาดวยคํานํานามสตัรีเพิม่เติม พุทธศักราช  2464 
เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เสนาบดีกระทรวงวัง รับพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั  ประกาศใหทราบทั่วกันวา  สัตรีทีม่ีตําแหนงเปนนางกํานัล หรือ
พนักงานซึ่งไดรับราชการฉลองพระเดชพระคุณใกลชิดพระองคนั้น  สมควรที่จะกําหนดคํานํานามเพื่อเปนเครื่องหมาย
ช้ันบรรดาศักดิ์  หรือความดคีวามชอบใหผิดกับสามัญสัตรีประการ 1 อีกประการ 1 พระราชกฤษฎีกาเดิมที่ไดประกาศ  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พระพทุธศักราช 2460 นั้น บัดนี้ ความไดทราบฝาละอองธุลีพระบาทวา ยังมีผูเขาใจผิดใชคํานํา
นามไมตองตามพระราชกฤษฎีกาอันเปนพระราชนิยมอยูบาง   เพื่อเปนหลักฐานในราชการตอไป จึงโปรดเกลา ฯ  ให
ตราพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเตมิและบรรยายขอความใหเปนที่เขาใจชดัเจน  ดังตอไปนี ้

ขอ  1   สัตรีที่เปนนางกํานัลหรือพนักงาน   ถาบิดามีบรรดาศักดิ์ตั้งแตพระยาขึ้นไป  อยาง  1  หรือมคีวามดี
ความชอบไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาอีกอยาง  1  ใหใชคํานํานางกํานัลหรือพนักงานนัน้วา   
“คุณ”   ตลอดเวลาที่รับราชการฉลองพระเดชพระคุณ   หรือดํารงตําแหนงเปนสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณอยูนั้น 
             ขอ  2   สัตรีที่บิดามีบรรดาศักดิ์ดังความขอ  1  นัน้   ถาไดทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหมีตําแหนงเปน
นางกํานัลหรือพนักงานเปนพิเศษแลว   ก็ใหใชคํานํานามวา   “คุณ”  ประดุจเดียวกนัตลอดเวลาที่ทรงพระมหากรุณา
โปรดเกลา ฯ   ใหดํารงตําแหนงพิเศษอยูนัน้ 
  ขอ  3   ตามความในขอตาง ๆ  แหงพระราชกฤษฎีกาเดิมนั้น   ใหพึงเปนที่เขาใจในพระราชนิยม   ดังจะได
บรรยายตอไปนี้ 
              (ก)   ตามความในขอ  1  (ค)  นั้น  จะใชคําวา   “นาง”   เปนคําราชทินนามของสามีไดแตเฉพาะเอกภรรยา   
สวนภรรยานอกนั้นใหใชคําวา   “นาง”   นํานามสกุลของสามี 
              (ข)   ตามความในขอ  5  ซ่ึงมีวา   นอกจากเอกภรรยาใหใชคําวา   “นาง”  เปนคํานํานั้น   คํานํานามสกุลของ
สามีเชนเดียวกัน 

ขอ  4 นอกจากขอความที่ไดกําหนดเพิ่มเติมหรือบรรยายมาแลวนี้ ใหคงปฏิบัติไปตามพระราชกฤษฎีกาเดิมจงทุกประการ 
ประกาศมา   ณ   วนัที่   14   กันยายน   พทุธศักราช   2468   เปนปที่  12  ในรัชการปจจุบันนี ้
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  โดยที่กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนดสิทธิและวธีิปฏิบัติในการใชตําแหนงทางวิชาการ
เปนคํานําหนานามไวลักล่ันเปนการแตกตางกัน  จึงสมควรวางระเบยีบปฏิบัติราชการในเรื่องนี้  เพื่อประโยชนแกงาน
สารบรรณและความเปนระเบียบแบบแผนเดียวกัน  ตลอดจนเปนการยกยองเชิดชเูกยีรติของผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา  11  (8)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  
นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม  
พ.ศ.  2536” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 
  ขอ 3 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบยีบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับระเบยีบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 ในระเบยีบนี ้
 “งานสารบรรณ”  หมายความวา  งานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ 
 “ตําแหนงทางวิชาการ”  หมายความวา  ตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย  ซ่ึง
ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยสถาบันอดุมศึกษา  ไมวาเปนตําแหนงทางวิชาการประจํา  ตําแหนงทางวิชาการพิเศษ  
ตําแหนงทางวชิาการเกียรติคณุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในลักษณะเดยีวกนั 
 “ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ”  หมายความวา  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงทางวชิาการและยงัคงดํารง
ตําแหนงหรือมีสิทธิใชตําแหนงนัน้ตามกฎหมายหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  สถาบัน  โรงเรียน  หรือสถาบันการศึกษาที่ใชช่ือ
อยางอื่นของรัฐหรือเอกชน  ซ่ึงเปดสอนในระดับปริญญาและมีอํานาจประสาทปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ขอ 5 ใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับเปนคํานําหนานามไดในการลงชื่อ  
หนังสือ  เอกสาร  งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด  ๆ  เสมือนยศ  หรือคํานําหนานามอยางอื่น 
  ขอ 6 ในกรณทีี่ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชคํานําหนานามอยางอื่นดวย ใหเรียงตามลําดับกอนหลัง  
ดังนี ้
 6.1 ตําแหนงทางวิชาการ 
 6.2 ยศ 
 6.3 บรรดาศักดิ์  ฐานันดรศักดิ์  หรือคํานําหนานามสตรทีี่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและมีสิทธิ
ใชคํานําหนานามนั้นตามกฎหมาย  ระเบียบหรือประกาศของทางราชการ 
  ขอ 7 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะใชตําแหนงทางวิชาการใตช่ือหรือตอทายชื่อก็ไดในกรณดีํารงตําแหนง
ทางบริหารหรือตําแหนงอืน่ดวย  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะใชทั้งตําแหนงทางวชิาการและตําแหนงทางบรหิาร
หรือตําแหนงอื่นใตช่ือหรือตอทายชื่อพรอมกันก็ได 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม พ.ศ.  2536 
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  ขอ 8 ในกรณทีี่ผูใดใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม  ผูนั้นไมสมควรใช  คําวา  “นาย” 
“นาง”  หรือ  “นางสาว”  เปนคํานําหนานามพรอมกับตาํแหนงทางวิชาการ 
  ขอ 9 ภายในบงัคับแหงกฎหมายหรือระเบยีบวาดวยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  การใชตําแหนงทางวิชาการ
เปนคํานําหนานามอาจใชอักษรยอ  ดังนี ้
 9.1 ศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกยีรติคณุ  หรือที่เรียกชื่ออยางอืน่ในลักษณะเดยีวกันใช
อักษรยอ  ศ. 
 9.2 รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ. 
 9.3 ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ. 
  ขอ 10 ในกรณทีี่บุคคลอื่นหรือทางราชการจะเรียกชื่อผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จะใชตําแหนงทางวิชาการ
ตามระเบียบนีห้รือไมก็ไดตามที่เห็นสมควร 
           ขอ 11 ใหปลัดสํานกันายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2536 
ชวน  หลีกภยั  นายกรัฐมนตรี 
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สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
มติที่ …365/2546....... 
เร่ือง การใชคํานําหนานามของพระภกิษุสามเณร 
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอวา 

ตามที่ปรากฏวา สํานักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกแบบรบัรองรายการทะเบียนราษฎร
จากฐานขอมูลการทะเบยีน โดยใชคําวานาย นําหนานาม – ฉายา ของพระสงฆ อาทิ พระเมธีธรรมาจารย         เจาคณะ-
กรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร ถูกแกไขเปน นายเมธีธรรมาจารย ผองสุภาพ และกรมการปกครอง
ไดมีหนังสือขอขอมูลเกี่ยวกบัสมณศักดิ์ ความคิดเห็นเกีย่วกับการใชคาํนําหนานามของพระภกิษุ สามเณร นั้น 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดรวมประชุมปรึกษาหารือเปนการภายในกับเจาหนาที่สํานักทะเบียน
กลางแลว ไดขอสรุปเบื้องตน ดังนี ้
  1. การระบุสมณศักดิ์ทีไ่ดรับพระราชทานของพระภกิษุในทะเบยีนราษฎร ของวัด ใหพิจารณาดําเนนิการตาม
หลักฐานหนังสือสุทธิประกอบกับหลักฐานการไดรับ พระราชทานสมณศักดิ์ของพระภกิษุ และเพือ่ประโยชนในการ
บริหารงานทะเบียนราษฎรใหระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ของพระภกิษุประกอบดวย โดยวงเล็บตอทายสมณศักดิ์ทีไ่ดรับ 
พระราชทาน 
  2. การใชคํานําหนานามพระภิกษุทีไ่มเคยไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบยีนราษฎรของวัด ใหใชคําวา 
“พระ” เปนคํานําหนานาม โดยใหใชคําวา “พระ” แลวตามดวย ช่ือตัว ช่ือสกุล ของพระภกิษ ุ
  3. การใชคํานําหนานามของสามเณรในทะเบียนราษฎรของวัด ใหใชคําวา “สามเณร” เปนคํานําหนานาม โดย
ใหใชคําวา “สามเณร” แลวตามดวย ช่ือตัว ช่ือสกุล ของสามเณร 
  สํานักทะเบยีนกลางจะไดดําเนินการตรวจสอบทะเบียนราษฎรของวัดในพื้นที่ หากพบวา มีขอบกพรอง หรือมี
การลงรายการที่ไมสอดคลองตามขอสรุปนี้ จะไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้ ในการดําเนินการปรับปรุง
แกไขรายการจะปฏิบัติดวยความระมัดระวัง มิใหพระภกิษุ สามเณร ไดรับความเดือดรอน 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาแลว เห็นควรนําเสนอมหาเถร-สมาคมเพื่อโปรดพิจารณา และขอ
ดําเนินการทันที โดยไมตองรอรับรองรายงานการประชมุ 
   ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมตใิหความเห็นชอบ และใหดําเนินการไดทันที โดยไมตองรอรับรองรายงานการ
ประชุม 
 
 
 
 

 

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2546 
เร่ือง การใชคํานําหนานามของพระภิกษุสามเณร 

นายสุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 วรรคสาม มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 20 แหงพระราชบญัญัติ 

ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
ขอ 1  ใหยกเลิก 
(1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบญัญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 
ขอ 2  ผูใดประสงคจะจดทะเบียนตั้งชื่อสกลุตามมาตรา 9 หรือตั้งชื่อสกุลใหมตามมาตรา 17 ใหยืน่คําขอตาม

แบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
ดังกลาวตอนายทะเบยีนทองที่ ณ สํานักงานเขตที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน 

ขอ 3  ผูอุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจาของสถานพยาบาล สถานสงเคราะห หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค
จะจดทะเบยีนตั้งชื่อสกุลของเด็กตามมาตรา 15 ใหยืน่คําขอตามแบบทีรั่ฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอดังกลาวตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ทีว่าการ
อําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอที่ผูอุปการะเลี้ยงดูเดก็มีช่ืออยูในทะเบยีนบานหรือที่สถานที่ดังกลาวตั้งอยู 

ขอ 4  เมื่อนายทะเบียนทองทีไ่ดรับคําขอตามขอ 2 หรือขอ 3 แลว ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี ้
(1) ในกรณีทีสํ่านักทะเบยีนนั้นไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลเขากับเครือขายขอมูลของสํานักทะเบยีนกลางตามที่

กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ใหตรวจสอบคําขอตั้งชื่อสกุลกับรายการในทะเบียนบานและพิจารณาชื่อสกุลที่
ขอ เมื่อเห็นวาไมขัดตอพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 ใหบันทกึความเหน็เสนอไปยังนายทะเบียนจังหวดัเพือ่
เสนอนายทะเบียนกลางพจิารณาอนุมัต ิ

(2) ในกรณีทีสํ่า นักทะเบยีนนั้นสามารถเชื่อมโยงขอมูลเขากับเครือขายขอมูลของสํานักทะเบียนกลางตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ใหตรวจสอบคําขอตั้งชื่อสกุลกับรายการในทะเบียนบานและพิจารณาชื่อสกุลที่
ขอ เมื่อเห็นวาไมขัดตอพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 ใหนายทะเบียนทองที่นัน้พิจารณาอนุมตัิไดโดยไมตอง
ไดรับอนุมัติจากนายทะเบยีนกลาง 

เมื่อไดมีการอนุมัติตาม (1) หรือ (2) แลว ใหนายทะเบียนทองที่รับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลนั้นและออกหนังสือ
สําคัญแสดงการรับจดทะเบยีนตั้งชื่อสกุลใหแกผูขอตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุล 
และคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 2550[1] 



  108 

 
ขอ 5  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้
(1) การออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือช่ือรอง      ฉบับละ    50 บาท 
(2) การออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล    ฉบับละ  100 บาท 
(3) การออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 

  (ก) การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุสมรส 
  (1) การเปลี่ยนครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนสมรส 
   หรือเปลี่ยนเพราะการสมรสสิ้นสุดลง    ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
  (2) การเปลี่ยนครั้งตอๆ ไป                               ฉบับละ    50 บาท 
  (ข) การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอ่ืน                          ฉบับละ   100 บาท 

(4) การออกใบแทนหนังสือสําคัญตาม (1) (2) หรือ (3)        ฉบับละ    25 บาท 
ขอ 6  คําขอตั้งชื่อสกุลที่ไดยืน่ตอนายทะเบยีนทองที่ไวกอนวันทีก่ฎกระทรวงนีใ้ชบังคับใหดําเนินการตอไป

ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบญัญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 
 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 

ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 โดยพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียน 
ช่ือสกุล และการกําหนดคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญ สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบยีนชือ่สกุล 
และคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญ ใหสอดคลองกับพระราชบญัญัติดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 [1] ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนที่ 35 ก/หนา 27/18 กรกฎาคม 2550 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  อารีย วงศอารยะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่  665/2519  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2519  แตงตั้ง  ใหผูอํานวยการกองทะเบียน  
กรมการปกครอง  ดํารงตําแหนงนายทะเบยีนกลาง  ตามพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  พ.ศ.  2505  นั้น 
 เนื่องจากไดมกีารประกาศใชพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย   
พ.ศ.  2536  ซ่ึงมีผลยกเลิกการแบงสวนราชการของกรมการปกครอง  ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2522  ตั้งแตวนัที่  17  สิงหาคม  2536  เปนตนไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  พ.ศ.  2505  ใหยกเลิกคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย  ที่  665/2519   ลงวันที ่ 15  ตุลาคม  2519  และแตงตั้งใหผูอํานวยการสวนการทะเบียนทั่วไป  
สํานักบริหารการทะเบยีน  กรมการปกครอง  ดํารงตําแหนงนายทะเบยีนกลาง 
 ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  17  สิงหาคม  2536  เปนตนไป 
 

 
 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ท่ี   757/2516   เร่ือง   แตงตัง้นายทะเบียนกลาง 

ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่  582/2512   ลงวันที่  25  สิงหาคม  2512  แตงตั้งให  นายเทีย่ง   เฉลิมชวง   
รองอธิบดีกรมการปกครอง  ดํารงตําแหนงนายทะเบียนกลาง  ตามพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  พ.ศ.  2505  นั้น 
  โดยที่   นายเทีย่ง   เฉลิมชวง   รองอธิบดีกรมการปกครอง  จะเกษียณอายุราชการในวนัที่ 30 กันยายน   
พ.ศ.  2516  จึงทําใหตําแหนงนายทะเบียนกลางวางลง 

ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 20  แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  พ.ศ. 2505   จึงใหยกเลิกคําสั่งที่  
582/2512   ลงวันที่  25  สิงหาคม  2512  และแตงตั้งใหนายอเนก  ปริยานนท   ผูอํานวยการกองการทะเบียน  กรมการ
ปกครอง   กระทรวงมหาดไทย  ดํารงตําแหนงนายทะเบยีนกลาง  ตามพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  พ.ศ.  2505 

ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2516  เปนตนไป 
 

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ท่ี   665/2519  เร่ือง   แตงตัง้นายทะเบียนกลาง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20  แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  พ.ศ.  2505  

ใหยกเลิกคําสัง่กระทรวงมหาดไทย ที่  757/2516  ลงวันที ่ 24  กันยายน  2516  และแตงตั้ง 
ผูอํานวยการกองทะเบียน  กรมการปกครอง  ดํารงตําแหนงนายทะเบยีนกลาง 
 ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2519  เปนตนไป 
 

 

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ท่ี   157/2537  เรื่อง  แตงตั้งนายทะเบียนกลาง 

ส่ัง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2537 
พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  โดยที่ไดมพีระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  
พ.ศ. 2505 และกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุล และ
คาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 2550  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  จึงอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ  บางประการเกี่ยวกับการจํากดั  
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35  มาตรา 41 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการทะเบยีนชื่อบุคคล  พ.ศ. 2551” 

ขอ 2 ใหยกเลิกระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2506   
 ขอ 3  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 4  แบบพิมพคําขอ  หนังสือสําคัญ  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรอง ที่กลาวไวในระเบยีบนี้ใหเปนไป
ตามแบบทายระเบียบนี ้

หมวด 1  การเปล่ียนชื่อตัว  การตัง้และเปลี่ยนชื่อรอง 
 ขอ 5  ผูมีสัญชาติไทยที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อตัว ใหยื่นคาํขอตามแบบ ช.1  ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงาน
เขต ที่วาการอาํเภอหรือทีว่าการกิ่งอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน และใหนายทะเบียนทองทีด่ําเนินการดังนี้ 

(1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยืน่คําขอ  
(2) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร  
(3) ตรวจสอบชื่อตัวที่ขอเปลี่ยนตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี  

หรือราชทินนาม และไมมีคาํหรือความหมายหยาบคาย  
  เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนชื่อตัว ช่ือรองตามแบบ 
ช.3/1  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง ตามแบบ ช.3  ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  
 ขอ 6 ผูมีสัญชาติไทยที่ประสงคจะตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง ใหยืน่คําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่  
ณ สํานักงานเขต ที่วาการอาํเภอหรือทีว่าการกิ่งอําเภอ ทีต่นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน และใหนายทะเบียนทองที่
ดําเนินการตามขอ 5 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม และตรวจสอบวาชื่อรองที่ขอนั้นตองไมพองกับชื่อสกลุของบุคคลอื่น  
เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งโดยไดรับความยินยอมของฝายนัน้แลว ตามหนงัสือยินยอมใหใช
ช่ือสกุลเปนชื่อรอง หรือกรณีบุตรใชช่ือสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเปนชื่อรองของตน   

เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนชื่อตัว ช่ือรองตามแบบ 
ช.3/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ ช.3  ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล    พ.ศ. 2551 



  111 

 ขอ 7 ผูใดประสงคจะใชราชทินนามของตนเปนชื่อตวัหรือช่ือรอง ใหยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนาย
ทะเบียนทองที ่ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือทีว่าการกิ่งอําเภอ ทีต่นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน และใหนายทะเบียน
ทองที่ ดําเนินการดังนี ้
 (1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ   
             (2) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร  
  (3) เรียกสําเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผูยืน่คําขอ ซ่ึงไดรับการรับรองจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
วาไดรับ หรือเคยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์  และไดออกจากบรรดาศักดิ์โดยมิไดถูกถอดถอน 
 เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนชื่อตัว  ช่ือรองตามแบบ 
ช.3/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง ตามแบบ ช.3  ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  
 ขอ 8 คนตางดาวผูใดประสงคจะขอหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ตัว เพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอ
กลับคืนสัญชาติไทย ใหยืน่คาํขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการ     
กิ่งอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในหลักฐานตามทีท่างราชการกําหนด และใหนายทะเบียนทองที่ ดําเนินการดังนี ้
           (1)  เรียกตรวจใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให 
             (2) ตรวจสอบหลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลบัคืนสัญชาติไทยและเหตุผล 
             (3) ตรวจสอบเชนเดยีวกับขอ 5 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) 

เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังในคําขอ โดยมีเงื่อนไขวา อนุญาตตอเมื่อไดรับการแปลงสัญชาติ
หรือกลับคืนสัญชาติไทย แลวใหบันทึกในทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาวตามแบบ ช. 8/1 และให
ออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาว ตามแบบ ช. 8  เพื่อนําไปประกอบเรื่องการแปลงสัญชาติหรือ
กลับคืนสญัชาติไทย  และเมือ่คนตางดาวนัน้ไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทยแลว ใหยื่นคาํขอ
ตามแบบ  ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่อีกครั้งหนึ่ง พรอมหลักฐานการไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติหรือกลับคืน
สัญชาติไทย   

เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนชื่อตวัช่ือรองตามแบบ 
ช.3/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตวั การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ ช. 3  ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  

หมวด 2 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือชื่อสกลุใหม 
 ขอ 9 ผูมีสัญชาติไทยที่ประสงคจะขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม  ใหยืน่คําขอตามแบบ ช.1  
ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ทีว่าการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ตนมช่ืีออยูในทะเบยีนบาน และใหนาย
ทะเบียนทองทีด่ําเนินการดังนี้ 

(1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 
(2) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูการทะเบียนราษฎร 
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(3) พิจารณาชือ่สกุลที่ขอวา 
      ก. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย  หรือพระนามของพระราชิน ี
                   ข. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน   
ของบุพการีหรือของผูสืบสันดาน 
                   ค. ไมซํ้ากับชื่อสกุลที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยหรือช่ือสกลุที่ได 
จดทะเบียนไวแลว หรือช่ือสกุลในฐานขอมูลทะเบียนชือ่บุคคล และฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
                   ง. ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
                   จ. มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล 
                    ฉ.ไมตองหามตามประกาศหามมใิหผูที่ไมไดรับพระราชทานนามสกุลใช  “ณ” นําชื่อสกลุ  
ลงวันที่  15  ธันวาคม  พระพุทธศักราช 2458  
                   ช. ไมตองหามตามประกาศเพิ่มเครื่องหมายนามสกุลสําหรับราชตระกูล  ลงวันที่   
1 มกราคม พระพุทธศักราช 2458  

                                            ซ. ไมตองหามตามประกาศหามมิใหเอานามพระมหานคร และไมใหเอาศัพท 
ที่ใชเปนพระบรมนามาภิไธย  มาใชเปนนามสกุล ลงวันที่ 2 มีนาคม พระพุทธศักราช 2458  
 เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนชื่อสกุลตามแบบ ช.2/1 
และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช.2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง  
 ขอ 10 คนตางดาวผูใดประสงคจะขอหลักฐานการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล เพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ
หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย ใหยืน่คําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วา
การกิ่งอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในหลักฐานตามที่ทางราชการกําหนด และใหนายทะเบียนทองที่ ดําเนนิการดังนี ้

(1)  เรียกตรวจใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให 
(2) ตรวจสอบหลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล 
(3) ตรวจสอบเชนเดยีวกับ ขอ 9 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) 
เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังในคําขอโดยมีเงื่อนไขวาอนุญาตตอเมื่อไดรับการแปลงสัญชาติ

หรือกลับคืนสัญชาติไทย แลวใหบันทึกในทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาว ตามแบบ ช. 9/1 
และใหออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาวตามแบบ ช.9   
  เมื่อคนตางดาวนั้นไดรับอนญุาตใหแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทยแลว ใหยืน่คําขอตามแบบ ช.1 ตอ
นายทะเบียนทองที่อีกครั้งหนึ่ง พรอมหลักฐานการไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย  เมื่อนาย
ทะเบียนทองทีเ่ห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอ แลวใหบันทึกในทะเบียนชื่อสกุล   ตามแบบ ช.2/1 และใหออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช.2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  
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 ขอ 11 ผูใดจะขอใชราชทินนามของตนเปนชื่อสกุล ใหยืน่คําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบยีนทองที่ ณ 
สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิง่อําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานและใหนายทะเบียนทองที่ ดําเนนิการ
ดังนี ้

(1)  เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ  
(2) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูการทะเบียนราษฎร 
(3)  เรียกสําเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผูยื่นคําขอ ซ่ึงไดรับการรบัรองจากสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี   
(4) บันทกึปากคําผูยื่นคําขอในแบบ ปค.14ใหปรากฏประเด็นดังนี ้

    ก. ช่ือตัวและชื่อสกุลเดิมของผูขอ และที่อยูปจจุบนั 
     ข. ตําแหนงหนาที่ราชการที่ประจําอยูของผูขอ  หากออกจากราชการแลวใหแจง 

ตําแหนงหนาที่ราชการครั้งสุดทายของผูขอ 
                   ค. ผูขอตองอยูในบรรดาศักดิ์  มไิดถูกถอดหรอืไดรับพระบรมราชานุญาตใหลาออกจาก
บรรดาศักดิ์แลว 

เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหบันทึกความเห็นเสนอไปยงันายทะเบียนจังหวดั เพื่อเสนอนาย
ทะเบียนกลาง  ใหนายทะเบียนกลางนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําความกราบบังคมทูลขอ 
พระบรมราชานุญาต  เมื่อไดรับพระบรมราชานุญาตแลว ใหนายทะเบียนกลางแจงนายทะเบยีนจังหวัด  เพื่อแจงนาย
ทะเบียนทองทีใ่หแจงผูยื่นคําขอมายื่นคําขอตามแบบ ช.1 อีกครั้งหนึ่ง และใหนายทะเบียนทองที่บันทึกในทะเบยีน   
ช่ือสกุลตามแบบ ช.2/1 และใหออกหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช.2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม      
ตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง                  
 ขอ 12 ผูใดจะขอใชราชทินนามของบุพการีหรือของผูสืบสันดานเปนชื่อสกุล ใหยื่นคําขอตามแบบ ช.1  ตอ
นายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน ใหนายทะเบียน
ทองที่ ดําเนินการตามขอ 11 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และบนัทึกปากคําผูยื่นคําขอในแบบ ปค.14 ใหปรากฏประเดน็ดังนี ้

(1) ช่ือตัว ช่ือสกุลเดิมของเจาของราชทินนาม  และที่อยูปจจบุัน 
(2) ตําแหนงหนาที่ราชการที่ประจําอยูของเจาของราชทินนาม  หากออกจากราชการแลวใหแจงตําแหนง 

หนาที่ราชการครั้งสุดทายของเจาของราชทินนาม 
(3) ตองแสดงหลักฐานความสัมพันธระหวางผูยื่นคําขอใชราชทินนามกับบุพการี หรือผูสืบสันดานซึ่งเปน

เจาของราชทินนาม เชน สําเนาสูติบัตร หรือ สําเนาทะเบียนบาน 
(4) บุพการหีรือผูสืบสันดานซึ่งเปนเจาของราชทินนาม จะตองคงอยูในบรรดาศักดิ์  มไิดถูกถอดหรอืไดรับ

พระบรมราชานุญาตใหลาออกจากบรรดาศักดิ์แลว 
(5) นอกจากผูยื่นคําขอแลว ยังมีบุพการหีรือผูสืบสันดานอื่นอีกหรือไม  หากมียังคงมชีีวิตอยูกี่คนและทุกคน

ไดใหความยินยอมเปนลายลกัษณอักษร ใหผูยื่นคําขอใชราชทนินามดังกลาวแตเพยีงผูเดียว 
(6) หากผูยื่นคาํขอไดรับพระราชทานบรมราชานุญาตใหใชราชทินนามเปนชื่อสกุลใหมแลว จะยนิยอม

อนุญาตใหญาติพี่นองอื่นที่ประสงคจะขอใชช่ือสกุลดังกลาว  เปนผูขอรวมใชช่ือสกลุหรือไม 
เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองแลว ใหดําเนินการตามขอ  11  วรรคสอง 
 



  114 

หมวด 3 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการรวมใชชื่อสกุล 

 ขอ 13 ผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกลุผูใด จะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชช่ือสกุลของตนก็ได โดยให
เจาของชื่อสกุลที่จดทะเบยีนตั้งชื่อสกุลหรือตั้งชื่อสกุลใหมไวแลว ยื่นคําขอตามแบบ ช.1  พรอมหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช.2 ของตนตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิง่
อําเภอที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน เมื่อนายทะเบยีนทองที่ไดรับคําขอ และหลักฐานดังกลาวแลว ใหดําเนนิการดงันี้ 
             (1)  เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ  

(2) ตรวจสอบคําขอของผูยื่นคําขอและผูขอรวมใชช่ือสกลุกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียน
ราษฎร  

(3) ตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล ตามแบบ ช.2  
เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอ แลวใหบนัทึกในทะเบยีนอนุญาตใหรวมใช      

ช่ือสกุล ตามแบบ ช. 6/1 และใหออกหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกลุตามแบบ ช.6 ใหแกเจาของชื่อสกุล เพื่อมอบ
ใหแกผูที่จะขอรวมใชช่ือสกุล  

ขอ 14 กรณีทีผู่จดทะเบยีนตัง้ชื่อสกุลตายแลว  หรือศาลมีคําสั่งถึงที่สุดวาเปนผูสาบสูญ ผูสืบสันดานของผูจด 
ทะเบียนตั้งชื่อสกุลในลําดับที่ใกลชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยู และใชช่ือสกลุนั้นจะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใช 
ช่ือสกุลของตนใหยื่นคําขอตามแบบ ช. 1 ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ทีว่าการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ 
ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน พรอมแสดงหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล ตามแบบ ช.2 ของเจาของชื่อสกุล
และหลักฐานทางราชการที่สามารถพิสูจนไดวาเปนผูมสิีทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุลได ตามที่กฎหมายบญัญัติไว  
เชน ทะเบยีนสมรส ทะเบียนรับรองบุตร คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนบตุร  เปนตน  

เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอ แลวใหบนัทึกในทะเบยีนรับรองเปนผูมีสิทธิ
อนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุล ตามแบบ ช. 7/1 และใหออกหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุล
ตามแบบ ช.7   

ขอ 15 ผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุล จะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชช่ือสกุลของตน ก็ได  
ใหยืน่คําขอตามแบบ ช.1 พรอมหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช.7 ตอนาย
ทะเบียนทองที ่ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือทีว่าการกิ่งอําเภอ ทีต่นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน เมื่อนายทะเบียน
ทองที่ไดรับคําขอ และหลกัฐานดังกลาวแลว เหน็วาถูกตอง ใหดําเนินการตามขอ 13 วรรคหนึ่ง (1) (2) และขอ 13 
วรรคสอง 

ขอ 16 ผูขอรวมใชช่ือสกุลที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช. 6 แลว ใหยื่นคําขอรวมใช 
ช่ือสกุลตามแบบ ช. 1 ตอนายทะเบยีนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบาน พรอมหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช. 6 เมื่อนายทะเบียนทองที่ไดรับคําขอ และหลกัฐาน
ดังกลาว ใหดําเนินการดงันี ้

(1)  เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ  
(2) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูการทะเบียนราษฎร 
(3) ตรวจสอบหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล ตามแบบ ช.6 
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 เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนรวมใชช่ือสกุลตาม
แบบ ช.4/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช.4  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง  

หมวด 4 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส 

 ขอ 17 คูสมรสที่ประสงคจะใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่ง หรือใชช่ือสกุลเดิมของตน ใหยื่นคําขอตามแบบ ช.1 
ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ทีว่าการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ตนมช่ืีออยูในทะเบยีนบาน และใหนาย
ทะเบียนทองทีด่ําเนินการดังนี้ 
             (1)  เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ  

(2) เรียกตรวจหลักฐานการสมรส 
(3)  เรียกบันทกึขอตกลงตามเงื่อนไขการสมรส  กรณีใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่ง 
(4)  ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูการทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียน

ครอบครัว 
เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ 

ช.5/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช.5   
ขอ 18 กรณีคูสมรสเปลี่ยนแปลงขอตกลงในการใชช่ือสกลุในภายหลัง  ใหคูสมรสยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอ

นายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน และใหนาย
ทะเบียนทองทีด่ําเนินการตามขอ 17 วรรคหนึ่ง   เมื่อนายทะเบียนทองทีเ่ห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวให
บันทึกในทะเบียนเปลี่ยนชือ่สกุลตามแบบ ช.5/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุล ตาม
แบบ ช.5  ฉบับใหม และเรียกแบบ ช.5 ฉบบัเดิมคืน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอตัราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  
 ขอ 19 กรณีคูสมรสฝายใดจะกลับมาใชช่ือสกุลเดิมของตน ใหยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่ ณ 
สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิง่อําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนนิการ
ตามขอ 17 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (4)    เมือ่นายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทกึใน
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช.5/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช.5  
ฉบับใหม และเรียกแบบ ช.5 ฉบับเดิมคืน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  

หมวด 5 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสดุลง 
 ขอ 20 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหยา หรือโดยคําพพิากษาของศาล ใหคูสมรสซึ่งใชช่ือสกุลของอีกฝาย
หนึ่งตองกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตนโดยยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบยีนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการ
อําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน และใหนายทะเบียนทองทีด่ําเนินการดังนี้ 

(1)  เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ  
(2) เรียกตรวจหลักฐานการสมรส  และการสิ้นสุดการสมรส เชน ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา  หรือ

คําพิพากษาถึงที่สุดของศาล แลวแตกรณ ี
(3) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูการทะเบียนราษฎร และฐานขอมูลทะเบียน

ครอบครัว 
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เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุลตาม
แบบ ช.5/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช.5 ฉบับใหมและเรียกแบบ ช.5 
ฉบับเดิมคืน 

ขอ 21 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการตาย  คูสมรสซึ่งใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่ง หากจะสมรสใหม ตอง
กลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตนโดยยื่นคําขอตามแบบ ช.1 พรอมหลักฐานการตายของคูสมรสอีกฝายหนึ่งตอนาย
ทะเบียนทองที ่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือทีว่าการกิ่งอําเภอ ทีต่นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน และใหนาย
ทะเบียนทองทีด่ําเนินการตามขอ 20 โดยอนุโลม 

หมวด 6 การเปลี่ยนชื่อสกุลดวยเหตุอื่น 
ขอ 22 ผูใดประสงคจะเปลี่ยนชื่อสกุลดวยเหตุอ่ืน นอกจากที่กลาวมาแลวใหยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนาย

ทะเบียนทองที ่ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือทีว่าการกิ่งอําเภอ ทีต่นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน และใหนายทะเบียน
ทองที่ดําเนินการดังนี ้

(1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ  
(2) เรียกตรวจหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อสกุล เชน  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนชื่อสกุล ( ช.2) หนังสือ

สําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล ( ช.4) หนงัสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชือ่สกุล ( ช.5) สําเนาทะเบยีนรับรอง
บุตร (ค.ร.11) สําเนาทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม (ค.ร.14)  สําเนาทะเบยีนเลิกรับบุตรบุญธรรม(ค.ร.17) หรือหลักฐาน
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณ ี

(3) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูการทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียน
ครอบครัว 

(4) หากมีหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุล แบบ ช.5 ฉบับเดิม ใหเรียกคืน    
เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบนัทึกในทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ 

ช.5/1 และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ตามแบบ ช.5 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตรา
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  

 กรณีมีการขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอ่ืนในครั้งตอไป ใหนายทะเบยีนดําเนินการตามวรรคหนึ่งและ 
วรรคสอง และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อสกุล ตามแบบ ช.5 ฉบับใหม และเรียกแบบ ช.5 
ฉบับเดิมคืน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

หมวด 7 การอุทธรณ 
 ขอ 23 กรณีนายทะเบยีนทองที่ส่ังไมรับจดทะเบียนชื่อสกุล และผูยื่นคาํขอจดทะเบยีนชื่อสกุลประสงคจะ
อุทธรณคําสั่ง  ใหผูยื่นคําขออุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีนทองที่ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายในสามสิบ
วันนับแตวันทราบคําสั่ง โดยใหยืน่อุทธรณเปนหนังสือ  โดยระบุขอโตแยง และขอเทจ็จริง หรือขอกฎหมายอางอิง
ประกอบดวย ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ทีว่าการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
และใหนายทะเบียนทองที่พจิารณาคําอุทธรณ และรายงานความเห็นเกีย่วกับขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมาย
ที่อางอิงและขอพิจารณาหรอืขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจผานนายทะเบียนจังหวดัถึงนายทะเบยีนกลางโดยเรว็ 
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ขอ 24 กรณีนายทะเบยีนทองที่ส่ังไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง หรือรวมใชช่ือสกุล 
หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ใหนายทะเบียนทองที่แจงในคําขอตามแบบ ช.1 ใหผูยื่นคําขอทราบเปน  ลายลักษณอักษรพรอม
เหตุผล และหากผูยื่นคําขอประสงคจะอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนทองที่  ใหผูยื่นคําขออุทธรณเปนหนังสือภายใน
สามสิบวันนับแตวนัทราบคําสั่งตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิง่อําเภอ ที่ตนมี 
ช่ืออยูในทะเบยีนบาน โดยระบุขอโตแยง และขอเท็จจรงิ หรือขอกฎหมายอางอิงประกอบดวย และใหนายทะเบยีน
ทองที่พิจารณาคําอุทธรณ และแจงผูอุทธรณทราบโดยเรว็แตตองไมเกนิสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  โดยให
นายทะเบียนทองที่พิจารณาทบทวนคําสั่งได ไมวาจะเปนปญหาขอเทจ็จริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทํา
คําสั่ง  และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด  ทั้งนีไ้มวาจะเปนการเพิ่ม
ภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปน
เงื่อนไขอยางใดก็ได 

ในกรณีเหน็ดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามความเหน็ของ
ตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 

หากนายทะเบยีนทองที่ไมเหน็ดวยกับคําอทุธรณไมวาทัง้หมดหรือบางสวนก็ใหรายงานความเห็นพรอม
เหตุผลไปยังนายทะเบยีนจังหวัด ภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  และใหนายทะเบยีนจังหวัดพจิารณาคํา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ตนไดรับรายงาน  ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียนจังหวัดมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา  ในการนีใ้ห
ขยายระยะเวลาพิจารณาอทุธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันทีค่รบกําหนดระยะเวลา 

หมวด 8 การจําหนายชื่อรอง และชื่อสกุล 
 ขอ 25 กรณีนายทะเบยีนทองที่ไดรับคําขอตามแบบ ช.1  เพื่อขอจําหนายชื่อรองที่ไดอนุญาตตั้งหรือเปล่ียน      
ช่ือรองไว ใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังนี ้

(1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยืน่คําขอ 
(2) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
(3) ตรวจสอบหนงัสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง แบบ ช.3 หรือหลักฐานเอกสารที่ 

แสดงการตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง 
เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังอนุญาตจําหนายชื่อรองในคําขอ แลวใหบันทึก “หมายเหตจุําหนาย 

ตามคําขอที่......../..........ลงวันที่.....................................”ในทะเบียนชื่อตัว ช่ือรอง ตามแบบ ช.3/1 หรือ ตนขั้วตามแบบ 
ช.3 เดิม และเรียกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง ตามแบบ ช.3 หรือหนังสือสําคัญ
แสดงการเปลีย่นชื่อตวั หรือช่ือรอง ตามแบบ ช. 3 เดิมคืน กรณหีนังสอืสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยน
ช่ือรอง ตามแบบ ช.3 หรือหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือช่ือรอง ตามแบบ ช. 3 เดิมสูญหายใหเรียก
หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายแทน และสําเนาคําขอใหแก    ผูยืน่คําขอเพื่อเปนหลักฐาน 

ขอ 26 กรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหมตามขอ 9 หากปรากฏหลักฐานเอกสารวาผูยื่นคําขอเคยมีการ
จดทะเบียนตัง้ชื่อสกุลไว  ใหนายทะเบียนทองที่แจงใหผูยืน่คําขอเพื่อแจงผูที่ใชช่ือสกุล หรือรวมใชช่ือสกุลทั้งหมดนั้น
ทราบ  เพื่อเปลี่ยนกลับไปใชช่ือสกุลเดิมตามหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกลุที่มีการแกไขไวหรือรวมใชช่ือสกุลที่เคยมีการ
จดทะเบียนไว เมื่อปรากฏวาผูที่ใชช่ือสกุล หรือรวมใชช่ือสกุลทั้งหมดนัน้ ไดกลับไปใชช่ือสกุลเดิมเรียบรอยแลว  
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ใหผูยื่นคําขอกรอกรายการเพิม่ในคําขอตามแบบ ช. 1 วา “ขอจําหนายชื่อสกุล “                          ”  ตามหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบยีนชื่อสกุล(ช.2) เลมที่ ..............ฉบับที่..............หรือเลขที่......./..........ลงวันที่ ..........................
ออกที่.........................จังหวดั..........................” เมื่อนายทะเบียนทองทีเ่ห็นวาถูกตอง ใหนายทะเบียนทองที่จดทะเบียน 
ตั้งชื่อสกุลใหมใหแกผูยื่นคาํขอโดยดําเนนิการตามขอ 9 วรรคหนึ่ง และวรรคสองโดยอนุโลม พรอมใหบันทกึจาํหนาย
ช่ือสกุลโดย “หมายเหตุ จําหนายตามคําขอที่....../.......วันที่.....................” ในทะเบยีนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2/1 หรือตนขั้ว
แบบ ช.2 เดิมและเรียกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 คืน กรณหีนังสอืสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 สูญหาย ใหเรียกหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายแทน  

หากมีผูใชช่ือสกุล หรือรวมใชช่ือสกุลที่ตองดําเนินการจําหนายชื่อสกลุตามวรรคหนึ่ง มีความประสงคจะใช
ช่ือสกุลนั้นตอไป ใหแจงตอนายทะเบียนทองที่ เมื่อนายทะเบียนทองทีไ่ดรับแจงแลว ใหผูยื่นคําขอกรอกรายการเพิ่ม
ในคําขอตามแบบ ช. 1 วา “ขอจําหนายสิทธิการเปนเจาของชื่อสกุล “                          ”  ตามหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนชื่อสกุล(ช.2) เลมที ่..............ฉบับที่..............หรือเลขที่......./..........ลงวันที่ ..........................ออกที่.....................
จังหวดั................................” เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหนายทะเบียนทองที่จดทะเบยีนตั้งชื่อสกุลใหม
ใหแกผูยื่นคําขอโดยดําเนินการตามขอ 9 วรรคหนึ่ง และวรรคสองโดยอนุโลม พรอมบันทึก“ หมายเหตุ ผูเปนเจาของ
ช่ือสกุล “...........................”นี้ ไดจําหนายสิทธิการเปนเจาของชื่อสกุลดังกลาว เนื่องจากไดรับอนญุาตจดทะเบยีนชื่อ
สกุล “...........................”ใหมแลว ตามคําขอที่ ......./...........วันที่................... ” ในทะเบยีนชื่อสกุล ตามแบบ ช. 2/1 
หรือตนขั้วแบบ ช.2 เดิม  และเรียกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 คืน กรณีหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 สูญหาย ใหเรียกหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายแทน 

เมื่อนายทะเบยีนทองที่ไดจําหนายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหแจงนายทะเบยีนกลางทราบ
โดยเร็ว เพื่อจําหนายชื่อสกุลดังกลาวในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณ ี

ขอ 27 กรณีผูรวมใชช่ือสกุลมีความประสงคจะขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกลุใหมตามขอ 9 หรือรวมใชช่ือสกุลใหม
ตามขอ 16  ใหยื่นคําขอพรอมหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช.4  ตอนายทะเบียนทองที่  ใหนาย
ทะเบียนทองทีแ่จงใหผูยื่นคําขอเพื่อแจงผูใชช่ือสกุลตามผูยื่นคําขอทั้งหมดทราบ  เพือ่เปลี่ยนชื่อสกุลกลับไปใชช่ือสกุล
เดิมตามหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลที่มีการแกไขไว เมื่อปรากฏวาผูใชช่ือสกุลนั้นทั้งหมดไดกลับไปใชช่ือสกุลเดมิ
เรียบรอยแลว และนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง กใ็หผูยื่นคําขอกรอกรายการเพิม่ในคําขอตามแบบ ช.1 วา “ขอ
จําหนายการรวมใชช่ือสกุล “                                    ” ตามหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล(ช.4) เลมที่ ............
ฉบับที่............หรือเลขที่......./..........ลงวันที ่..........................ออกที่.............................จังหวัด................................”      
เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตองใหนายทะเบยีนทองที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหมใหแกผูยื่นคาํขอโดยดําเนนิการตาม 
ขอ 9 วรรคหนึง่ และวรรคสอง  หรืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล ตามขอ 16 วรรคหนึ่งและวรรคสองแลวแตกรณีโดย
อนุโลม พรอมใหนายทะเบียนทองที่บันทึก “ หมายเหตุจําหนายการรวมใชช่ือสกุล ตามคําขอที่....../.....วันที่...................” 
ในทะเบียนรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช.4/1หรือตนขั้วแบบ ช. 4 เดิม และเรียกหนังสือสําคัญแสดงการรวมใช  ช่ือสกุลตาม
แบบ ช.4 คืน กรณีหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกลุตามแบบ ช.4 สูญหาย ใหเรียกหลักฐานการแจงความเอกสาร
สูญหายแทน  

เมื่อนายทะเบยีนทองที่ไดจําหนายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงนายทะเบยีนกลางทราบโดยเรว็              
เพื่อจําหนายชือ่สกุลดังกลาวในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบคุคล 
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หมวด 9 การจัดเก็บขอมูลและรายงาน 
ขอ 28 เมื่อไดรับจดทะเบยีนหรือบันทึกทะเบียนหรือบันทึกเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อตัว ช่ือรองและชื่อสกุลไว

แลว ใหนายทะเบียนทองที่จดัเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบคุคลและใหนายทะเบยีนจังหวัดหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายตรวจสอบความถูกตองของการรับจดทะเบยีนและการบนัทึกทะเบยีนรวมทั้งการบันทกึเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับชื่อตวั ช่ือรองและชื่อสกุล จากฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลภายในวันทีห่าของทุกเดือน หากพบขอบกพรองให
แจงนายทะเบยีนทองที่ดําเนนิการแกไขใหถูกตอง 

ขอ 29 ใหนายทะเบียนกลางตรวจสอบขอมูลการจดทะเบียน การบันทกึทะเบยีนและการบันทึกเปลีย่นแปลง
เกี่ยวกับชื่อตวั ช่ือรองและชื่อสกุล ในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่นายทะเบยีนทองที่บันทึกไวหากพบขอบกพรอง
ใหแจงนายทะเบียนทองที่ดําเนินการแกไขใหถูกตอง และแจงใหนายทะเบียนจังหวัดทราบดวย 

ขอ 30 การแจงตามขอ 28 และขอ 29 ใหแจงผานระบบคอมพิวเตอร 

หมวด 10 การขอใบแทน การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการทะเบียนชื่อบุคคล 
ขอ 31 ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนทองที่ออกใบแทนหนังสือสําคัญ  เนื่องจากหนังสือสําคัญแสดงการ

เปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง ( ช. 3) หรือหนงัสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล ( ช.2)  หรือหนงัสือ
สําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล ( ช.4) หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ( ช.5) ชํารุดในสาระสําคญั 
หรือสูญหาย ใหยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ    
ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน และใหนายทะเบียนทองทีด่ําเนินการ ดังนี้ 

(1)  เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 
(2)  ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูทะเบียนราษฎร 
(3)  ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบยีนกับฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล หรือการออกหนังสือสําคัญ 

 (4) บันทกึปากคําผูยื่นคําขอในแบบ ปค.14 
 (5) เรียกหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย กรณีหนังสอืสําคัญสูญหาย 

เมื่อนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวลงรายการของผูไดรับอนุญาตตามหลักฐาน
เดิม  สวนเลขลําดับของเลมที่..........ฉบับที่..............หรือเลขที่........./...........ใหใชเลขใบแทนใหม  และวนัที่ออก
หนังสือสําคัญใหลงวนัที่ที่ออกใบแทน แลวลงลายมือช่ือในทะเบียนและหนังสือสําคญันั้น  พรอมใหหมายเหตวุา 
“แทนฉบับเดมิ เลมที่.........ฉบับที่.............หรือเลขที่........../...........ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ หรือเขต.....................
จังหวดั.....................................เมื่อวันที่.........................................”  

ขอ 32 กรณีออกหนังสือสําคัญไวตางทองที่  หากนายทะเบียนทองที่นัน้สามารถตรวจสอบการออกหนังสือ
สําคัญกับฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลได  และนายทะเบยีนทองที่ไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง ก็ใหดําเนนิการตาม
ขอ 31 โดยอนโุลม 

หากไมสามารถตรวจสอบกบัฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลได ใหนายทะเบียนทองที่ทีไ่ดรับคําขอแจงไปยัง
นายทะเบียนทองที่ที่ไดออกหนังสือสําคัญไว  และใหนายทะเบยีนทองที่ที่ไดออกหนงัสือสําคัญไวตรวจสอบหลกัฐาน
การออกหนังสือสําคัญ เมื่อเห็นวาถูกตองก็ใหสําเนาหลกัฐานการออกหนังสือสําคัญและรับรองวาถูกตองแจงกลบัไป
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ยังนายทะเบยีนทองที่ที่ผูขอใบแทนไดยืน่คําขอไว  เมื่อไดรับแจงแลวใหนายทะเบยีนทองที่ผูไดรับคําขอดําเนินการ
ตามขอ 31 โดยอนุโลม 

ขอ 33 ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบยีนจังหวัด หรือนายทะเบียนทองที ่ทําสําเนา
และรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลไดที่ สํานักทะเบียนกลาง สํานักทะเบียนจังหวัด สํานกั
ทะเบียนทองทีอํ่าเภอ กิ่งอําเภอ หรือสํานักงานเขต  แหงใดแหงหนึ่งก็ได ในวันและเวลาราชการ 

ขอ 34 ผูมีสวนไดเสียจะขอทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล ไดแก คําขอ   
(ช.1) ทะเบียนชื่อสกุล (ช.2/1) ทะเบยีนชื่อตวัช่ือรอง (ช.3/1) ทะเบยีนรวมใชช่ือสกุล (ช.4/1) ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 
(ช.5/1) ทะเบียนอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล (ช. 6/1) ทะเบยีนรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุล (ช.7/1)
ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาว (ช.8/1) ทะเบยีนรับรองการขอจดทะเบยีนชื่อสกุลของคนตางดาว 
(ช.9/1) ใหยืน่คําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบยีนจังหวดั หรือนายทะเบียนทองที่ และใหนาย
ทะเบียนกลาง หรือนายทะเบยีนจังหวดั หรือนายทะเบียนทองที่ ดําเนินการดังนี ้

(1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 
(2) เรียกตรวจหลักฐานแสดงการเปนผูมีสวนไดเสีย 
(3) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมลูการทะเบียนราษฎร 
(4) ตรวจสอบชื่อตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล ที่ขอคัดและสําเนารายการกับฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล 

 เมื่อนายทะเบยีนกลาง หรือนายทะเบียนจงัหวัด หรือนายทะเบยีนทองที่เห็นวาถูกตอง ใหส่ังอนุญาตในคําขอ 
และทําสําเนารายการ โดยใหประทับหรือระบุขอความวา “รับรองวาเปนรายการจากฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล” แลว
ใหนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบยีนจังหวัด หรือนายทะเบียนทองทีล่งลายมือช่ือและวงเล็บชื่อ พรอมวันเดือนปที่
ทําสําเนาไวในเอกสารดังกลาวดวย หากไมอนุญาตใหนายทะเบยีนกลาง หรือ นายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบยีน
ทองที่ แจงผูยืน่คําขอทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล 

ขอ 35 ผูมีสวนไดเสียตามระเบียบนี้ หมายถึง 
(1) ผูจดทะเบยีนหรือผูมีรายการชื่อเปนเจาของหนังสือสําคัญหรือผูมีรายการชื่อเปนเจาของหนังสืออนุญาต

หรือผูมีรายการชื่อเปนเจาของหนังสือรับรอง ตามระเบียบนี้ 
(2) คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ผูรับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมหรือผูปกครองของบุคคลตาม (1) 
(3) ผูซ่ึงนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบยีนจังหวัด หรือนายทะเบียนทองที่เห็นวามีหรืออาจมีสวนไดเสีย

เกี่ยวกับทะเบยีนชื่อบุคคลนัน้ ไมวาทางตรงหรือทางออม 
กรณีผูมีสวนไดเสียตามวรรคหนึ่งมอบหมายเปนหนังสือใหแกบุคคลอื่นมายื่นคํารองขอทําสําเนาและรับรอง

สําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบคุคล ใหนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบยีนจังหวัด หรือนายทะเบียนทองที่
ตรวจสอบหนงัสือมอบหมาย รายการในฐานขอมูลทะเบยีนชื่อบุคคล และเอกสารทางราชการที่สามารถยืนยันตวั
บุคคลของผูมอบหมายและผูรับมอบพรอมบันทึกปากคาํของผูที่ไดรับมอบหมายใหปรากฏโดยชัดเจนวาเปนผูทีไ่ดรับ
มอบหมายจริงและไมมีเจตนาทุจริต เมื่อนายทะเบยีนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวดั  หรือนายทะเบยีนทองที่เห็นวา
ถูกตอง ใหดําเนินการตามขอ 34 โดยอนุโลม 
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เบ็ดเตล็ด 

ขอ 36 การดําเนินการตามระเบียบนี้  ใหนายทะเบยีนทองที่แจงนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบยีนทองถ่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎรแลวแตกรณี  เพื่อแกไขรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
ใหถูกตองตามกฎหมาย 

ขอ 37 ผูยื่นคําขอเปลี่ยนชื่อตวั ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง ตั้งชื่อสกุลหรือตั้งชื่อสกุลใหม  การรวมใชช่ือสกุล  และ
เปลี่ยนชื่อสกลุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2506 กอนวนัที่ระเบียบนี้มีผลใช
บังคับ ใหถือวาไดยืน่คําขอดาํเนินการไวตามระเบียบนี ้

ขอ 38 ให อธิบดีกรมการปกครอง  รักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจตีความและวินจิฉัยปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ และใหมีอํานาจสั่งการกําหนดแนวทางปฏิบัติการ ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหไว  ณ  วันที่   9  เมษายน   พ.ศ. 2551 
รอยตํารวจเอก  เฉลิม อยูบํารุง   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ลักษณะ 1 ซื้อขาย 
หมวด 1 สภาพและหลักสําคัญของสัญญาซื้อขาย 

สวนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
มาตรา 453  อันวาซื้อขายนัน้ คือสัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่ง เรียกวาผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแก

บุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวาผูซ้ือ และผูซ้ือตกลงวาจะใชราคาทรัพยสินนัน้ใหแกผูขาย 
มาตรา 454  การที่คูกรณีฝายหนึ่งใหคํามั่นไวกอนวาจะซือ้หรือขายนั้น จะมีผลเปนการซื้อขายตอเมื่ออีกฝาย

หนึ่งไดบอกกลาวความจํานงวาจะทําการซื้อขายนั้นใหสําเรจ็ตลอดไปและคําบอกกลาวเชนนั้นไดไปถึงบุคคลผูให
คํามั่นแลว 

ถาในคํามั่นมิไดกําหนดเวลาไวเพื่อการบอกกลาวเชนนั้นไซร ทานวาบคุคลผูใหคํามั่นจะกําหนดเวลา
พอสมควร และบอกกลาวไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่งใหตอบมาเปนแนนอนภายในเวลากําหนดนั้นก็ได วาจะทําการซื้อ
ขายใหสําเร็จตลอดไปหรือไม ถาและไมตอบเปนแนนอนภายในกําหนดเวลานั้นไซร คํามั่นซึ่งไดใหไวกอนนั้นก็เปน
อันไรผล 

มาตรา 455  เมื่อกลาวตอไปเบื้องหนาถึงเวลาซื้อขาย ทานหมายความวาเวลาซึ่งทําสัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณ 
มาตรา 456[1]  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เปน

โมฆะ วิธีนี้ใหใชถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตวพาหนะดวย 
สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคํามั่นในการซื้อขายทรัพยสินตามที่ระบไุวในวรรคหนึง่ ถามิไดมีหลักฐานเปน

หนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือช่ือฝายผูตองรับผิดเปนสําคัญ หรือไดวางประจาํไวหรือไดชําระหนี้บางสวนแลว 
จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 

บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยซ่ึงตกลงกันเปนราคาสอง
หมื่นบาท หรือกวานัน้ขึ้นไปดวย 

มาตรา 457  คาฤชาธรรมเนียมทําสัญญาซื้อขายนั้น ผูซ้ือผูขายพึงออกใชเทากันทั้งสองฝาย 
ฯลฯ 

หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอยาง 
สวนที่ 1 ขายฝาก 

มาตรา 491  อันวาขายฝากนัน้ คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกไปยังผูซ้ือ โดยมีขอตกลงกันวา
ผูขายอาจไถทรัพยนั้นคืนได 

มาตรา 492[2]  ในกรณีที่มีการไถทรัพยสินซึ่งขายฝากภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด หรือผูไถไดวางทรัพยอันเปนสินไถตอสํานักงานวางทรัพยภายในกาํหนดเวลาไถโดยสละสิทธิถอน
ทรัพยที่ไดวางไว ใหทรัพยสินซึ่งขายฝากตกเปนกรรมสทิธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาที่ผูไถไดชําระสินไถหรือวางทรัพยอัน
เปนสินไถ แลวแตกรณ ี

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     บรรพ 3     เอกเทศสัญญา 
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ในกรณีที่ไดวางทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานของสํานักงานวางทรัพยแจงใหผูรับไถทราบถึงการ
วางทรัพยโดยพลัน โดยผูไถไมตองปฏิบัติตามมาตรา 333 วรรคสาม 

มาตรา 493  ในการขายฝาก คูสัญญาจะตกลงกันไมใหผูซ้ือจําหนายทรพัยสินซึ่งขายฝากก็ได ถาและผูซ้ือ
จําหนายทรัพยสินนั้นฝาฝนสัญญาไซร ก็ตองรับผิดตอผูขายในความเสียหายใดๆ อันเกดิแตการนั้น 

มาตรา 494  ทานหามมใิหใชสิทธิไถทรัพยสินซึ่งขายฝากเมื่อพนเวลาดั่งจะกลาวตอไปนี้ 
(1) ถาเปนอสงัหาริมทรัพย กําหนดสิบปนบัแตเวลาซื้อขาย 

 (2) ถาเปนสังหาริมทรัพย กาํหนดสามปนบัแตเวลาซื้อขาย 
  มาตรา 495  ถาในสัญญามีกาํหนดเวลาไถเกินไปกวานัน้ ทานใหลดลงมาเปนสิบปและสามปตามประเภท
ทรัพย 
  มาตรา 496[3]  กําหนดเวลาไถนั้น อาจทําสัญญาขยายกําหนดเวลาไถได แตกําหนดเวลาไถรวมกันทั้งหมด   
ถาเกินกําหนดเวลาตามมาตรา 494 ใหลดลงมาเปนกําหนดเวลาตามมาตรา 494 
  การขยายกําหนดเวลาไถตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูรับไถ ถาเปน
ทรัพยสินซึ่งการซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หามมิใหยกการขยายเวลาขึ้น
เปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนสทิธิโดยสุจริตแลว     
เวนแตจะไดนาํหนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวไปจดทะเบยีนหรือจดแจงตอพนักงานเจาหนาที่  
 มาตรา 497  สิทธิในการไถทรัพยสินนั้น จะพึงใชไดแตบคุคลเหลานี้ คือ 
 (1) ผูขายเดิม หรือทายาทของผูขายเดิม หรือ 
 (2) ผูรับโอนสิทธินั้น หรือ 
 (3) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไวโดยเฉพาะวาใหเปนผูไถได 
 มาตรา 498  สิทธิในการไถทรัพยสินนั้น จะพึงใชไดเฉพาะตอบุคคลเหลานี้ คือ 

(1) ผูซ้ือเดิม หรือทายาทของผูซ้ือเดิม หรือ 
  (2) ผูรับโอนทรัพยสิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพยสินนัน้  แตในขอนีถ้าเปนสังหาริมทรัพยจะใชสิทธิได
ตอเมื่อผูรับโอนไดรูในเวลาโอน วาทรัพยสินตกอยูในบงัคับแหงสิทธิไถคืน 
  มาตรา 499  สินไถนั้น ถาไมไดกําหนดกันไววาเทาใดไซร ทานใหไถตามราคาที่ขายฝาก 
  ถาปรากฏในเวลาไถวาสินไถหรือราคาขายฝากที่กําหนดไวสูงกวาราคาขายฝากที่แทจริงเกินอัตรารอยละ     
สิบหาตอป ใหไถไดตามราคาขายฝากที่แทจริงรวมประโยชนตอบแทนรอยละสิบหาตอป[10] 
  มาตรา 500  คาฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผูซ้ือไดออกไปนั้นผูไถตองใชใหแกผูซ้ือพรอมกับสินไถ 
  สวนคาฤชาธรรมเนียมการไถทรัพยนั้น ผูไถพึงออกใช 
  มาตรา 501  ทรัพยสินซึ่งไถนั้น ทานวาตองสงคืนตามสภาพที่เปนอยูในเวลาไถแตถาหากวาทรัพยสินนั้นถูก
ทําลายหรือทําใหเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผูซ้ือไซร ทานวาผูซ้ือจะตองใชคาสินไหมทดแทน 
  มาตรา 502  ทรัพยสินซึ่งไถนั้น ทานวาบุคคลผูไถยอมไดรับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซ่ึงผูซ้ือเดิม หรือ
ทายาท หรือผูรับโอนจากผูซ้ือเดิมกอใหเกิดขึ้นกอนเวลาไถ 
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  ถาวาเชาทรัพยสินที่อยูในระหวางขายฝากอันไดจดทะเบยีนเชาตอพนักงานเจาหนาทีแ่ลวไซร ทานวาการ
เชานั้นหากมิไดทําขึ้นเพื่อจะใหเสียหายแกผูขาย กําหนดเวลาเชายังคงมเีหลืออยูอีกเพยีงใด ก็ใหคงเปนอันสมบูรณอยู
เพียงนัน้ แตมใิหเกินกวาปหนึ่ง 

ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน 

มาตรา 518  อันวาแลกเปลี่ยนนั้น คือสัญญาซึ่งคูกรณีตางโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหกันและกนั 
  มาตรา 519  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซื้อขายนั้น ทานใหใชถึงการแลกเปลี่ยนดวย โดยใหถือวาผูเปน
คูสัญญาแลกเปลี่ยนเปนผูขายในสวนทรัพยสินซึ่งตนไดสงมอบและเปนผูซ้ือในสวนทรัพยสินซึ่งตนไดรับในการ
แลกเปลี่ยนนัน้ 
  มาตรา 520  ถาคูสัญญาฝายหนึ่งในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอนเงนิเพิ่มเขากับทรัพยสินสิ่งอื่นใหแกอีกฝาย
หนึ่งไซร บททั้งหลายอันวาดวยราคาในลกัษณะซื้อขายนั้น ใหใชถึงเงนิเชนวานั้นดวย 

ลักษณะ 3 ให 
 มาตรา 521  อันวาใหนัน้ คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา ผูให โอนทรัพยสินของตนใหโดยเสนหาแก
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา ผูรับ และผูรับยอมรับเอาทรัพยสินนั้น 
 มาตรา 522  การใหนั้นจะทําดวยปลดหนีใ้หแกผูรับ หรือดวยชําระหนีซ่ึ้งผูรับคางชําระอยูก็ได 
 มาตรา 523  การใหนั้น ทานวายอมสมบูรณตอเมื่อสงมอบทรัพยสินทีใ่ห 
 มาตรา 524  การใหสิทธิอันมีหนังสือตราสารเปนสําคัญนั้น ถามิไดสงมอบตราสารใหแกผูรับ และมิไดมี
หนังสือบอกกลาวแกลูกหนีแ้หงสิทธินั้น ทานวาการใหยอมไมสมบูรณ 
 มาตรา 525  การใหทรัพยสินซึ่งถาจะซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสอืและจดทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที่
นั้น ทานวายอมสมบูรณตอเมื่อไดทําเปนหนังสือและจดทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีเชนนี้ การใหยอมเปน
อันสมบูรณโดยมิพักตองสงมอบ 
 มาตรา 526  ถาการใหทรัพยสินหรือใหคํามั่นวาจะใหทรัพยสินนัน้ไดทาํเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่แลว และผูใหไมสงมอบทรัพยสินนัน้แกผูรับไซรทานวาผูรับชอบที่จะเรียกใหสงมอบตัวทรัพยสิน
หรือราคาแทนทรัพยสินนั้นได แตไมชอบทีจ่ะเรียกคาสินไหมทดแทนอยางหนึ่งอยางใดดวยอีกได 
 มาตรา 527  ถาผูใหผูกตนไววาจะชําระหนี้เปนคราว ๆ ทานวาหนี้นั้นเปนอันระงับสิ้นไปเมื่อผูใหหรือผูรับตาย 
เวนแตจะขัดกบัเจตนาอันปรากฏแตมูลหนี ้
 มาตรา 528  ถาทรัพยสินซึ่งใหนัน้มีคาภาระติดพนั และผูรับละเลยเสียไมชําระคาภาระติดพนันั้นไซร ทานวา
โดยเงื่อนไขอนัระบุไวในกรณีสิทธเิลิกสัญญาตางตอบแทนกันนัน้ผูใหจะเรียกใหสงทรัพยสินที่ใหนั้นคืนตาม
บทบัญญัติวาดวยคืนลาภมิควรไดนั้นก็ได  เพียงเทาที่ควรจะเอาทรัพยนัน้ไปใชชําระคาภาระติดพันนั้น 
 แตสิทธิเรียกคนือันนีย้อมเปนอันขาดไป ถาบุคคลภายนอกเปนผูมีสิทธิจะเรียกใหชําระคาภาระติดพนันั้น 
 มาตรา 529  ถาทรัพยสินที่ใหมีราคาไมพอกับการที่จะชําระคาภาระตดิพันไซรทานวาผูรับจะตองชําระแตเพยีง
เทาราคาทรัพยสินเทานั้น 
 มาตรา 530  ถาการใหนัน้มีคาภาระติดพัน ทานวาผูใหจะตองรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองหรือเพื่อการรอน
สิทธิเชนเดียวกันกับผูขาย แตทานจํากดัไววาไมเกินจํานวนคาภาระติดพัน 



  125 

 มาตรา 531  อันผูใหจะเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณนั้นทานวาอาจจะเรยีกไดแตเพยีง
ในกรณีดังจะกลาวตอไปนี ้
 (1) ถาผูรับไดประทุษรายตอผูใหเปนความผิดฐานอาญาอยางรายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ 
 (2) ถาผูรับไดทําใหผูใหเสียช่ือเสียง หรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง หรือ 
 (3)  ถาผูรับไดบอกปดไมยอมใหส่ิงของจําเปนเลี้ยงชวีิตแกผูให ในเวลาที่ผูใหยากไรและผูรับยังสามารถจะให
ได 
  มาตรา 532  ทายาทของผูใหอาจเรียกใหถอนคืนการใหไดแตเฉพาะในเหตุที่ผูรับไดฆาผูใหตายโดยเจตนาและ
ไมชอบดวยกฎหมาย หรือไดกีดกันผูใหไวมิใหถอนคืนการให 
  แตวาผูใหไดฟองคดีไวแลวอยางใดโดยชอบ ทายาทของผูใหจะวาคดีอันนั้นตอไปก็ได 
 มาตรา 533  เมื่อผูใหไดใหอภัยแกผูรับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้นแลวก็ดี หรือเมื่อเวลาไดลวงไปแลวหกเดือน
นับแตเหตุเชนนั้นไดทราบถงึบุคคลผูชอบท่ีจะเรียกถอนคืนการใหไดนั้นก็ดี ทานวาหาอาจจะถอนคืนการใหไดไม 
  อนึ่ง ทานหามมิใหฟองคดเีมือ่พนเวลาสิบปภายหลังเหตกุารณเชนวานัน้ 
  มาตรา 534  เมื่อถอนคืนการให ทานใหสงคืนทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยลาภมิ
ควรได 
  มาตรา 535  การใหอันจะกลาวตอไปนี้  ทานวาจะถอนคนืเพราะเหตุเนรคุณไมได คือ 
  (1) ใหเปนบําเหน็จสินจางโดยแท 

(2) ใหส่ิงที่มีคาภาระติดพัน 
  (3) ใหโดยหนาที่ธรรมจรรยา 
  (4) ใหในการสมรส 
  มาตรา 536  การใหอันจะใหเปนผลตอเมื่อผูใหตายนั้น ทานใหบังคับดวยบทกฎหมายวาดวยมรดกและ
พินัยกรรม 

ฯลฯ 

ลักษณะ 12 จํานอง 
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

  มาตรา 702  อันวาจํานองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูจํานองเอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคน
หนึ่ง เรียกวาผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหนี้ โดยไมสงมอบทรัพยสินนัน้ใหแกผูรับจํานอง 
  ผูรับจํานองชอบที่จะไดรับชําระหนีจ้ากทรพัยสินที่จํานองกอนเจาหนี้สามัญมิพักตองพิเคราะหวากรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือหาไม 
  มาตรา 703  อันอสังหาริมทรัพยนั้นอาจจํานองไดไมวาประเภทใด ๆ 
  สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้ก็อาจจํานองไดดจุกัน หากวาไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมาย คือ 
  (1)[4] เรือมีระวางตั้งแตหาตนัขึ้นไป 
  (2) แพ 
  (3) สัตวพาหนะ 
 (4) สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบยีนเฉพาะการ 
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 มาตรา 704  สัญญาจํานองตองระบุทรัพยสินซึ่งจํานอง 
 มาตรา 705  การจํานองทรัพยสินนั้น นอกจากผูเปนเจาของในขณะนั้นแลว ทานวาใครอื่นจะจํานองหาไดไม 
 มาตรา 706  บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแตภายในบังคับเงื่อนไขเชนใดจะจํานองทรัพยสินนั้นไดแตภายใน
บังคับเงื่อนไขเชนนั้น 
 มาตรา 707  บทบัญญัติมาตรา 681 วาดวยค้าํประกันนั้น ทานใหใชไดในการจํานอง อนุโลมตามควร 
 มาตรา 708  สัญญาจํานองนัน้ตองมีจํานวนเงินระบไุวเปนเรือนเงินไทยเปนจํานวนแนตรงตัว หรือจํานวนขั้น
สูงสุดที่ไดเอาทรัพยสินจํานองนั้นตราไวเปนประกัน 
 มาตรา 709  บุคคลคนหนึ่งจะจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อประกันหนีอั้นบุคคลอื่นจะตองชําระ กใ็หทําได 
 มาตรา 710  ทรัพยสินหลายสิ่งมีเจาของคนเดียวหรือหลายคนจะจํานองเพื่อประกนัการชําระหนี้แตรายหนึ่ง
รายเดียว ทานก็ใหทําได 
 และในการนี้คูสัญญาจะตกลงกันดั่งตอไปนี้ก็ได คือวา 
 (1) ใหผูรับจํานองใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยสินซึ่งจํานองตามลําดับอันระบุไว 
 (2) ใหถือเอาทรัพยสินแตละสิ่งเปนประกนัหนี้เฉพาะแตสวนหนึ่งสวนใดที่ระบุไว 
  มาตรา 711  การที่จะตกลงกนัไวเสยีแตกอนเวลาหนี้ถึงกาํหนดชําระเปนขอความอยางใดอยางหนึ่งวา ถาไม
ชําระหนี้ ใหผูรับจํานองเขาเปนเจาของทรพัยสินซึ่งจํานอง หรือวาใหจัดการแกทรัพยสินนั้นเปนประการอื่นอยางใด
นอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายวาดวยการบังคับจํานองนั้นไซร ขอตกลงเชนนั้นทานวาไมสมบูรณ 
  มาตรา 712  แมถึงวามีขอสัญญาเปนอยางอื่นก็ตาม ทรัพยสินซึ่งจํานองไวแกบุคคลคนหนึ่งนั้น ทานวาจะเอา
ไปจํานองแกบคุคลอีกคนหนึง่ในระหวางเวลาที่สัญญากอนยังมีอายุอยูกไ็ด 
  มาตรา 713  ถามิไดตกลงกนัไวเปนอยางอืน่ในสัญญาจํานอง ทานวาผูจํานองจะชําระหนี้ลางจํานองเปนงวด ๆ 
ก็ได 
  มาตรา 714  อันสัญญาจํานองนั้น ทานวาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที ่

ฯลฯ 
[1] มาตรา 456 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2548 
[2] มาตรา 492 แกไขเพิม่เติมโดย พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. 2541 
[3] มาตรา 496  แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2541 
[4] มาตรา 703 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2548 
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ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
 มาตรา 1298  ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ทานวาจะกอตั้งขึ้นไดแตดวยอาศยัอํานาจในประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอืน่ 
  มาตรา 1299  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนีห้รือกฎหมายอืน่ทานวาการไดมาโดยนิติ
กรรมซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพยนั้นไมบริบูรณ เวนแตนิตกิรรมจะไดทําเปน
หนังสือและไดจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่ 
  ถามีผูไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพยโดยทางอืน่นอกจากนิตกิรรม สิทธิ
ของผูไดมานัน้ ถายังมิไดจดทะเบยีนไซร ทานวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไมได และสิทธอัินยังมิไดจด
ทะเบียนนั้น มใิหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียน
สิทธิโดยสุจริตแลว 
  มาตรา 1300  ถาไดจดทะเบยีนการโอนอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเปนทาง
เสียเปรียบแกบุคคลผูอยูในฐานะอันจะใหจดทะเบียนสทิธิของตนไดอยูกอนไซร ทานวาบุคคลนัน้อาจเรียกใหเพิกถอน
การจดทะเบียนนั้นได แตการโอนอันมีคาตอบแทน ซ่ึงผูรับโอนกระทําการโดยสุจริตนั้น ไมวากรณีจะเปนประการใด 
ทานวาจะเรียกใหเพกิถอนทะเบียนไมได 
  มาตรา 1301  บทบัญญัติแหงสองมาตรากอนนี้ ทานใหใชบังคับถึงการเปลี่ยนแปลง ระงับ และกลบัคืนมาแหง
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นดวยโดยอนุโลม 
  มาตรา 1302[1]  บทบัญญัติแหงสามมาตรากอนนี้ ใหใชบงัคับถึงเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งแพและสัตว
พาหนะดวยโดยอนุโลม 
  มาตรา 1303  ถาบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพยเดยีวกันโดยอาศยัหลักกรรมสทิธิ์ตางกันไซร ทานวา
ทรัพยสินตกอยูในครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกวาบุคคลอื่นๆ แตตองไดทรัพยนั้นมาโดยมี
คาตอบแทนและไดการครอบครองโดยสุจริต 
  ทานมิใหใชมาตรานี้บังคับถึงสังหาริมทรัพยซ่ึงระบุไวในมาตรากอนและในเรื่องทรัพยสินหาย กับทรัพยสินที่
ไดมาโดยการกระทําผิด 
  มาตรา 1304  สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อาธารณประโยชน
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
  (1)  ที่ดนิรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น ตาม
กฎหมายทีด่ิน 
  (2)  ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกนั เปนตนวาที่ชายตล่ิง ทางน้ํา ทางหลวงทะเลสาบ 
 (3)  ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรงทหาร สํานักราชการบานเมือง 
เรือรบ อาวุธยทุธภัณฑ  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   บรรพ 4   ทรัพยสิน 
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 มาตรา 1305  ทรัพยสินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะโอนแกกนัมิไดเวนแตอาศัยอํานาจแหงบท
กฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา 1306  ทานหามมิใหยกอายุความขึน้เปนขอตอสูกับแผนดนิในเรื่องทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน 
  มาตรา 1307  ทานหามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดินไมวาทรัพยสินนัน้จะเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
หรือไม 

ฯลฯ 
[1] มาตรา 1323 (3) วรรคหนึง่ แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548 
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ตอน 3   หนาที่และอํานาจของกรมการอําเภอ    
ก. การปกครองทองที่ 

มาตรา 89  บรรดาหนังสือสําคัญที่ตองทําตามกฎหมาย ถากฎหมายและขอบังคับมิไดระบุไววาเปนหนาที่ของ
พนักงานอืน่ทาํแลว ใหเปนหนาที่ของกรมการอําเภอทีจ่ะทําสําหรับการในอําเภอนัน้ 
 มาตรา 91  หนาที่ของกรมการอําเภอในการทําทะเบียนบญัชีนั้น คือทําบัญชีสํามะโนครัว และทะเบยีนทุกๆ 
อยาง บรรดาทีต่องการใชในราชการ 

ฯลฯ 
 

จ. หนาที ่เบด็เสร็จ 
 มาตรา 132  หนาที่ของกรมการอําเภอนอกจากทีก่ลาวไวในพระราชบญัญัติลักษณะปกครองทองที่นี้ ยังตอง
ทําตามความซึ่งกําหนดไวในพระราชกําหนดกฎหมายอยางอื่นๆ อันกําหนดไววาเปนหนาที่ของกรมการอําเภอ แมพระ
ราชกําหนดกฎหมายใดมิไดระบุไวในพระราชกําหนดกฎหมายนัน้ๆ วาเปนหนาที่ของผูใด ก็ใหพึงเขาใจวาเปนหนาที่
ของกรมการอําเภอที่จะรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ 

ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ   ลักษณะปกครองทองที่   พุทธศักราช 2457 



  130 

 
 
              
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ 
            พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ
ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี ้
           มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. 2503 

  มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญตัิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พุทธศักราช 2479 

  มาตรา 4  คาธรรมเนียมอําเภอ ใหเรียกเก็บไดตามอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง เวนแตคาธรรมเนียมที่ไดมี
กฎหมายอืน่กาํหนดไวโดยเฉพาะ 
            การคัดสําเนาและการรับรองสําเนาทะเบยีนหรือเอกสารใบสําคัญใหแกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถานศึกษาหรือ   
เขารับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม 
            มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกาํหนดคาธรรมเนียมไมเกินอตัราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และออกระเบยีบขอบังคับเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
            กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ   พ.ศ. 2503 
ใหไว ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2503 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ   จอมพล ส.ธนะรัชต   นายกรัฐมนตร ี
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บัญชีทายพระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ.2503 

 
ลําดับ ประเภท จํานวนเงิน หมายเหต ุ

  บาท ส.ต.  
1 คาธรรมเนียมทําสัญญา       

(1) สัญญาที่มีทุนทรัพย             
       หนึ่งรอยบาทแรกหรือต่ํากวา     
       หนึ่งรอยบาทหลังหรือเศษของหนึ่งรอย     
       รอยละ             
       แตฉบับหนึ่งไมเกนิ            
(2) สัญญาที่ไมมีทุนทรัพย ฉบับละ     
(3) คูฉบับหนังสือสัญญาตาม (1) หรือ (2) 
      ใหเรียกกึ่งอัตรา แตไมเกนิหนึ่งรอยบาท     
            

 
 

10 
 

2 
1,000 

10 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 

2 คาธรรมเนียมจดทะเบียนบุริมสิทธิ   ทรัพยสิทธิ 
นิติกรรม  คร้ังละ        

 
10 

 
- 

 

3 คาธรรมเนียมสลักหลังเปลี่ยนแกขอความใน 
สัญญา   
(1) ไมเพิ่มทุนทรัพย  คร้ังละ       
(2) เพิ่มทุนทรัพยคร้ังหนึ่ง ๆ ใหคิด       
        คาธรรมเนียมตามทุนทรัพยที่เพิ่มขึ้น   
        ตามลําดับ 1 (1) และ (3)   
 

 
 

5 
 

 
 
- 

 

4 คาธรรมเนียมตราสิน (ไมใชคดีอาญา) 
(1)  คาทําตราสิน 
(2)  คาคัดสําเนาตราสิน 

 
10 
5 

 
- 
- 

 

5 คาธรรมเนียมชัณสูตร  (ไมใชคดีอาญา) 
(1)  คาทําชัณสูตร 
(2)  คาคัดสําเนาชัณสูตร 
 

 
10 
5 

 

 
- 
- 

 

6 
 
 

คาธรรมเนียมอายัดทรัพย (ไมใชคดีอาญา) 
(1)  คาอายดัทรัพย 
(2)  คาคัดสําเนาอายัดทรัพย 

 
10 
5 

 
- 
- 
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7 คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
(1)  คาตรวจคนดูทะเบียนหรือเอกสารอยางใด 
       ซ่ึงไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ     คร้ังละ 
(2)  คาคัดสําเนาทะเบยีนหรือเอกสารอยางใด 
        โดยเจาพนักงานเปนผูคัดและรับรอง 
         ซ่ึงไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ 
         หนึ่งรอยคําแรกหรือต่ํากวา 
         หนึ่งรอยคําหลังหรือเศษของหนึ่งรอย 
         รอยละ 
(3)  คารับรองสําเนาทะเบยีนหรือเอกสารใด ๆ  
        ซ่ึงไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ  ฉบับละ 
(4)  บรรดาเอกสารตาง ๆ ซ่ึงตองมีพยานให 
        เรียกคาพยานรายตวัพยาน  จายใหแก 
        พยาน  คนละ 
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  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมอําเภอ พุทธศกัราช 2479 ไดกําหนด อัตราคาธรรมเนียมอําเภอไวตามสภาพที่เปนอยูในสมยัเมื่อ
ประกาศใช ตอมา  สถานการณทางการเงนิเปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม อําเภอเสียใหมให
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. 2503 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้
คาธรรมเนียมอําเภอ ใหเรียกเก็บตามอัตรา ดังตอไปนี ้
1 คาธรรมเนียมทําสัญญา       

    (1) สัญญาที่มีทุนทรัพย      
                หนึ่งรอยบาทแรกหรือต่ํากวา       5.00  บาท 
                หนึ่งรอยบาทหลังหรือเศษของหนึ่งรอย รอยละ   1.00  บาท           
                   แตฉบับหนึ่งไมเกิน                                     500.00  บาท 
    (2) สัญญาที่ไมมีทุนทรัพย ฉบับละ                  10.00  บาท 

(3) คูฉบับหนงัสือสัญญาตาม (1) หรือ (2) 
                 ใหเรียกกึง่อัตรา แตไมเกินหนึ่งรอยบาท     

2 คาธรรมเนียมจดทะเบียนบุริมสิทธิ ทรัพยสิทธิ นิติกรรม  คร้ังละ   10.00  บาท 
3 คาธรรมเนียมสลักหลังเปลี่ยนแกขอความในสัญญา   

    (1) ไมเพิ่มทุนทรัพย  คร้ังละ           5.00  บาท 
    (2) เพิ่มทนุทรัพยคร้ังหนึ่ง ๆ ใหคิดคาธรรมเนียม 
           ตามทุนทรัพยที่เพิ่มขึ้น ตามลําดับ 1 (1) และ (3)   

4 คาธรรมเนียมตราสิน (ไมใชคดีอาญา) 
    (1)  คาทําตราสิน       10.00  บาท 
    (2)  คาคัดสําเนาตราสิน       5.00  บาท 

5 คาธรรมเนียมชัณสูตร  (ไมใชคดีอาญา) 
    (1)  คาทําชัณสูตร      10.00  บาท 
    (2)  คาคัดสําเนาชัณสูตร                     5.00  บาท 
 6 คาธรรมเนียมอายัดทรัพย (ไมใชคดีอาญา) 
    (1)  คาอายดัทรัพย                            10.00  บาท 
    (2)  คาคัดสําเนาอายัดทรัพย                               5.00  บาท 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504)  ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียม   พ.ศ. 2503 
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7 คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

   (1)  คาตรวจคนดูทะเบียนหรือเอกสารอยางใด 
                 ซ่ึงไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ     คร้ังละ                       5.00  บาท 
  (2) คาคัดสําเนาทะเบียนหรือเอกสารอยางใด 
                 โดยเจาพนกังานเปนผูคัดและรับรอง 
                  ซ่ึงไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ 
                  หนึ่งรอยคาํแรกหรือต่ํากวา          10.00  บาท 
                                 หนึ่งรอยคําหลังหรือเศษของหนึ่งรอย รอยละ             1.00  บาท 
   (3) คารับรองสําเนาทะเบยีนหรือเอกสารใด ๆ  
                  ซ่ึงไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ  ฉบับละ                         5.00  บาท 
   (4) บรรดาเอกสารตาง ๆ ซ่ึงตองมีพยานให 
                 เรียกคาพยานรายตวัพยาน  จายใหแกพยาน  คนละ          2.00  บาท 

 
 
 
   
   

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอขึ้นไว
สําหรับเรียกเกบ็  ตายนยัที่กําหนดไวโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. 2503 
 
(ราชกิจจานุเบกษา  เลม  78  ตอนที่  35  ลงวันที่  18  เมษายน  2504) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2504   
พลเอก ป. จารเุสถียร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  การทําและจดทะเบียนนิตกิรรม (สัญญา) เกี่ยวกับสังหารมิทรัพยบางอยางตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงตกเปนหนาที่ของกรมการอําเภอเปนผูทาํนั้น มีดังนี้ คอื 

1. ซ้ือขาย (รวมทั้งขายฝากดวย) 
 2. แลกเปลี่ยน 
 3. ให 
 4. จํานอง 

 1. ซื้อขาย (รวมท้ังขายฝากดวย) 
 การซื้อขายสังหาริมทรัพยนัน้ ถาเปนทรัพยในประเภทเหลานี ้

1. เรือกําปน  หรือเรือมีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป  
2. เรือกลไฟ  หรือเรือยนตทีม่ีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป 

  3. แพ (คนอยู) 
  4. สัตวพาหนะ 
[พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548 แกไขเพิม่เติม มาตรา 703   
อันอสังหาริมทรัพยนั้นอาจจํานองไดไมวาประเภทใด ๆ 
  สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้ก็อาจจํานองไดดจุกัน หากวาไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมาย คือ 
  (1) เรือมีระวางตัง้แตหาตันขึ้นไป] 
  รวม  4 ประเภทนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 456 บัญญัติวาตองทําสัญญาเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่  สวนการขายฝากก็มีนยัเชนเดยีวกัน  เพราะวาการขายฝากก็คือสัญญาซื้อขายนั่นเอง  
แตมีขอตกลงกันวา  ผูขายอาจไถทรัพยนัน้คืนได  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา 491) 

  2. แลกเปลี่ยน 
  การแลกเปลี่ยนนั้น  ถาเปนทรัพยในประเภทที่กลาวแลวในการซื้อขายขางตน  ก็ตองทําสัญญาเปนหนังสือ
และจดทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที่  จึงจะเปนการสมบูรณตามกฎหมาย  ดั่งจะไดเหน็วา  การแลกเปลี่ยนนั้น   
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 519 บัญญัติวา “บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซื้อขายนั้น   
ทานใหใชถึงการแลกเปลี่ยนดวย ฯลฯ” 

3. ให 
การใหนัน้  ถาเปนทรัพยในประเภททีก่ลาวมาแลวในการซื้อขายขางตน  ก็ตองทําสญัญาเปนหนังสือและจด

ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เชนเดยีวกนั  เพราะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 525  บัญญัติวา  
“การใหทรัพยสิน ซ่ึงถาจะซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสอืและจดทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที่นัน้ ทานวายอม
สมบูรณตอเมื่อทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ฯลฯ” 
  เปนอันรวมความวา  การซื้อขาย  การขายฝากก็ดี  การใหก็ดี  การแลกเปลี่ยนก็ดี  ถาเปนทรัพยตองตาม
ประเภททีก่ลาวแลวตองทําสญัญาเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่มฉิะนั้น เปนโมฆะ 

ระเบียบการทําและจดทะเบียนนติิกรรมเก่ียวกับสังหาริมทรัพยบางอยาง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
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 4. จํานอง 
 การจํานองนัน้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 703 วรรค  2  บัญญัติวา 
 “สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้  ก็อาจจาํนองไดเหมือนกัน  หากวาไดจดทะเบียนไวแลวก็ตามกฎหมาย  
คือ 
 (1)  เรือกําปนหรือเรือมีระวางตั้งแต  6  ตนัขึ้นไป  เรือกลไฟหรือเรือยนต มีระวางตั้งแต  5  ตันขึ้นไป 

(2) แพ (คนอยู) 
 (3) สัตวพาหนะ 
 (4) สังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ซ่ึงกฎหมายหากบญัญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะกาล” 
 ขอที่ควรจะเขาใจตามนยัแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตราที่กลาวนี้ก็คือ โดยเฉพาะขอ (1) (2) (3) 
นั้น จะตองประกอบดวยหลักเกณฑวา ตองเปนทรัพยเฉพาะในประเภทที่กลาวนั้น  และทรัพยนั้นไดจดทะเบยีนไวแลว
ก็ตามกฎหมาย  จึงจะจํานองกันได  มิฉะนัน้จะจํานองกนัหาไดไม (ผิดกบัการซื้อขาย  การขายฝาก  การแลกเปลี่ยน  
การให  ซ่ึงสังหาริมทรัพยในประเภทที่กลาวมาแลวแมจะเปนทรพัยที่ยังมิไดจดทะเบียนไว  ก็ซ้ือขาย  ขายฝาก  
แลกเปลี่ยนหรือใหกนัได  แตจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่) 

เรือ  ตามที่กลาวในขอ  (1)  นั้น   *พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําสยาม  พ.ศ. 2456  (ดูมาตรา 135  และ
ประกาศแกไขลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2456)  ไดบัญญัติใหมีการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตประจําเรืออยูแลว  
เพราะฉะนั้นเรอืที่อยูในเขตทีใ่ชพระราชบญัญัตินี้  และถาได    จดทะเบียนตอพนักงานเจาทาแลว  ก็จํานองกนัได      
ถาเปนเรือที่ยังมิไดจดทะเบยีน  แมจะอยูในขนาด   ที่กลาวมาก็จะจํานองกันหาไดไม 
 แพคนอยู  ตามที่กลาวในขอ (2) ในเวลานี้  ยังไมมกีฎหมายบัญญัติใหมีการจดทะเบียน เพราะฉะนั้นในเวลานี้
แพคนอยูจึงจํานองกันไมได 
  สัตวพาหนะ  ตามที่กลาวในขอ  (3)  **พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  ร.ศ. 119  มีบทบัญญัติใหกรมการอําเภอ
เปนนายทะเบยีน  และมีบทบังคับตามมาตรา 3, 6, 8  ไวแลววา  สัตวอยางไรและขนาดเทาใด  ใหนํามาจดทะเบยีนทํา
ตั๋วรูปพรรณ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มิไดลบลางหรือ 

แกไขพระราชบัญญัติสัตวพาหนะในสวนนี้  เพราะฉะนัน้  ถาเปนสัตวที่ไดจดทะเบยีนทําตั๋วรูปพรรณแลว  
ก็จํานองกนัได  มฉิะนั้นจะจํานองกันหาไดไม  (เวนแตจะไดจัดการจดทะเบียนใหถูกตองตามพระราชบัญญัติสัตว
พาหนะเสียกอน) 
 สวนขอความในขอ (4)  ของมาตรา 703  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ทีว่า “สังหาริมทรัพยอ่ืนๆ  
ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะกาล”  นั้น  หมายถึงสังหาริมทรัพยอ่ืนใด  ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหจด
ทะเบียนเพื่อจาํนอง  กลาวคอื  จะตองพิจารณาวาสังหารมิทรัพยนั้นๆ ไดมีกฎหมายใหจดทะเบยีนไวแลวหรือยัง    
(ตามนัยมาตรา 703  วรรค 2 )  ถามีและไดจดทะเบียนไวแลวยังจะตองพิจารณาตอไปอีกวามีกฎหมายบัญญัติใหมี    
การจดทะเบียนการจํานองสงัหาริมทรัพยประเภทนั้นๆ แลวหรือไม  อีกชั้นหนึ่งดวย  ถามีจึงจะจํานองกันได  ในเวลานี้
ยังไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหมีการจดทะเบยีนการจํานอง  เพราะฉะนั้นในเวลานีก้็ยังไมมีสังหาริมทรัพยอันใด 
(นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน)  ที่จะจํานองกันได 
  การจํานองที่สมบูรณใชไดตามกฎหมาย  ตองทําสัญญาเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่  
เชนเดยีวกับการซื้อขายฯ  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 714)  เมื่อการจํานองตองทําเปนหนังสือและจด
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ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่  ฉะนั้นการชําระหนี้ไมวาครั้งใดๆ  ส้ินเชิงหรือแตบางสวนก็ดี  การระงับหนีเ้ปน
ประการใดก็ด ี เมื่อมีคําขอรองของผูมีสวนไดเสียจะตองนําความมาบอก  แกทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที่  มิฉะนั้น 
จะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกไมได  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   มาตรา 746)  และแมในการไถ        
การขายฝาก  ก็ควรอนุโลมปฏิบัติเชนเดียวกัน 

 การทํานิติกรรมและจดทะเบียน   
  คําวา  ใหทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่นั้น  หมายความวาหนังสือนั้น (คือสัญญา)   
ตองทําตอพนกังานเจาหนาที่  และการจดทะเบียนก็ตองจดตอพนกังานจาหนาที่ทั้ง  2  อยาง 
  ในเวลานี้  การทํานิติกรรม  (สัญญา)  หรือที่เรียกแตเดิมวา  บริคณหสัญญา  ยอมตกอยูในหนาที่ของ     
กรมการอําเภอ  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พ.ศ. 2457  มาตรา  89 
  สวนการจดทะเบียน ควรจะตองเขาใจวา การจดทะเบยีนในที่นีห้มายถงึการจดทะเบยีนนิตกิรรม  (สัญญา)             
ซ่ึงเปนคนละลักษณะกับการจดทะเบยีนทรัพยประเภทใดๆ  เมื่อกรมการอําเภอเปนผูมีหนาที่ทํานิตกิรรม  ก็ตองมีหนาที่     
จดทะเบียน  นติิกรรม  นั้นดวย  เพราะการทั้งสองอยางนีเ้ปนกิจที่ควบกันไปและทั้งในเวลานี้กย็ังไมมีกฎหมายบญัญัติ       
ใหเจาพนักงานตําแหนงใดเปนผูจดทะเบียนนติิกรรมไวโดยตรง  (พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พ.ศ. 2457        
มาตรา  89  มาตรา 91  มาตรา 132) 

   เพราะฉะนั้น  วิธีการที่จะพึงปฏิบัติในหนาที่กรมการอําเภอ  จึงควรเปนดังนี้  คือ 
1. การซื้อขาย,  ขายฝาก,  แลกเปล่ียน, และให 

  (ก) เรือหรือแพ  (คนอยู) 
เรือกําปนหรือเรือที่มีระวางตัง้แต 6 ตันขึ้นไป  เรือกลไฟหรือเรือยนต มีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไปเรือหรือแพ   

(คนอยู)  ถามีผูมาขอใหอําเภอทําสัญญาในลักษณะที่กลาว  ก็ใหกรมการอําเภอทําสัญญาใหตามแบบและวิธีการ             
เมื่อทําสัญญาแลว  ถาเปนเรอืที่ยังมิไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาทา  หรือแพ  (คนอยู)  กใ็หกรมการอําเภอจดขอความใน
สัญญานั้นลงทะเบียนนิตกิรรมสําหรับอําเภอ  และบนัทกึไวในตนขั้วสัญญาและตัวสัญญานั้นวา “ไดจดทะเบยีนนิติกรรม
แลว เลขทะเบยีนที่...................วันที่..........เดือน..........................พ.ศ.....................”  แลวลงชื่อกรมการอําเภอไวเปนสําคัญ 
  ถาปรากฏวา  เรือนั้นไดจดทะเบียนตอพนกังานเจาทาแลว  ก็ใหกรมการอําเภอปฏิบัติการทําสัญญาและจด
ทะเบยีนนิตกิรรมสําหรับอําเภอ  เชนเดียวกบัเรื่องที่ยังมิไดจดทะเบียนดัง่กลาวนั้น  แตเมื่อไดทําสัญญาและจดทะเบียน
นิติกรรมแลว ใหกรมการอําเภอแนะนําคูสัญญาใหไปแจงความตอกรมเจาทาใหทราบ  เพื่อจะไดแกใบอนุญาต    
เปลี่ยนชื่อในบญัชีทะเบียนกรมเจาทาตามที่มีบทบังคับไวในมาตรา 144, 146  แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน 
นานน้ําสยาม  พ.ศ. 2456  ซ่ึงเปนลักษณะการอีก   สวนหนึ่ง  และใหกรมการอําเภอบนัทึกความขอนี้ลงไวในตนขั้ว
สัญญา  และที่ตัวสัญญานั้นวา “ไดแนะนําใหคูสัญญาไปแจงความตอกรมเจาทา  เพื่อแกใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อในบัญชี
ทะเบียนแลวตัง้แตวนัที่........เดือน....................พ.ศ..................”  แลวลงชื่อกรมการอําเภอไวเปนสําคญั 

(ข) สตัวพาหนะ  
สัตวพาหนะนัน้  พระราชบญัญัติสัตวพาหนะ  ร.ศ. 119  ซ่ึงเปนกฎหมายพิเศษเฉพาะกาล  มีบทบงัคับอยู 

สวนหนึ่งแลววา  การเปลี่ยนเจาของดวยประการใดๆ  ผูเปนเจาของเดิมและเจาของใหมทั้งสองฝายพรอมดวยพยาน
ตองนําสัตวพาหนะไปยังนายทะเบียนทองทีเ่พื่อโอนทะเบยีนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณ  (พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  
ร.ศ. 119  มาตรา 2, 8) 
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 การโอนทะเบยีนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณตามวิธีการแหงพระราชบญัญัติสัตวพาหนะดังกลาวมาแลวนัน้   
ก็คือการทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่นั้นเอง  โดยใชวิธีการสลักหลังตั๋วรูปพรรณแทนการที่
จะตองทําเปนสัญญาตางหากอีกสวนหนึ่งและยอมถือวาตนขั้วหรือใบแทนตนขัว้ตั๋วรูปพรรณนั้นเปนทะเบยีนนติิกรรม
ตามกฎหมาย  เมื่อไดมีการโอนตามวิธีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัตวพาหนะแลวก็ยอมเปนการสมบูรณ   
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  เพราะฉะนัน้สําหรับการโอนสัตวพาหนะจงึใหคงปฏิบัตติามพระราชบญัญัติ
สัตวพาหนะ  ร.ศ. 119   ซ่ึงมีวิธีการอยูแลว  แตชอง “ประเภทโอน”  ในตั๋วรูปพรรณใหจดลงเสียใหชัดวา  เปนการซื้อ
ขาย  หรือขายฝาก  หรือให  หรือแลกเปลี่ยน  และควรจะลงจํานวนเงินหรือขอตกลงซึ่งหากมีเงื่อนไขไวโดยยอๆ ดวย 
 ถาเปนการขายฝากก็ใหกรอกขอความลงไวยอๆ  ในชอง  “ประเภทโอน”  นั้นวา  (1) ตนเงินเทาใด  (2)  
กําหนดไถคืนเมื่อใด  และ  (3)  จะไถคืนโดยราคาเทาใด  (แลวลงขอความเชนเดยีวกนันี้ไวในตนขัว้ตั๋วรูปพรรณนั้น
ดวย)  เมื่อมีการไถ  ก็ใหดําเนินการเหมือนอยางโอน  โดยผูรับซื้อฝากกลับมาเปนผูโอนและผูขายฝากกลับเปนผูรับ
โอน แลวใหสลักหลังในชอง “ประเภทโอน” วา “ไดไถคืนเสร็จแลวแตเมื่อ..........................”  ทั้งนี้  คงเรียก
คาธรรมเนียมตามประกาศแกไขอัตราคาธรรมเนียมสัตวพาหนะฉบับวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2457  คือ คาโอน
ทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณ 
  อนึ่งแบบและรายการในหลังตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะทีใ่ชอยูในเวลานี้  บางชองไมสามารถที่จะจดขอความ
แหงสัญญาหรอืนิติกรรมลงไดบริบูรณ  ฉะนั้น  กรมมหาดไทยจะไดพิจารณาแกไขขึ้นใชใหม  แตในระหวางนี้คงใช
แบบพิมพเดิมไปพลางกอน 
  การทําหนังสือและจดทะเบยีนนิติกรรมอันเกี่ยวกับสัตวพาหนะดังที่กลาวมา  หมายถึง แตเฉพาะสัตวพาหนะที่
จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณแลว ตามพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  ร.ศ. 119  เทานั้นสวนสัตวพาหนะขนาดทีย่ังขบัขี่
ไมได  พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  ร.ศ. 119  มิไดมีบทบังคับไววาจะตองกระทําพิธีอยางไร  เมื่อกฎหมายเฉพาะกาล  
มิไดมีบทบังคบัเชนนี้แลวกอ็าจทําการโอนกันได  ดั่งสงัหาริมทรัพยอ่ืนๆ  เพราะวามิไดอยูในบทบงัคับแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ในสวนทีว่าดวยการโอนกรรมสิทธิ์ตามความหมายเชนในมาตรา 456 นั้น 

2. การจํานอง 
(ก) เรือ 
เรือกําปน  หรือเรือมีระวางตัง้แต  6  ตันขึ้นไป  เรือกลไฟหรือเรือยนตมรีะวางตั้งแต  5  ตัน ขึ้นไป  และ 

เปนเรือที่ไดจดทะเบยีนไวแลวตามกฎหมาย  ถามีผูมาขอใหอําเภอทําสัญญาก็ใหกรมการอําเภอทําสัญญาใหตามแบบ
และวิธีการ  เมือ่ทําสัญญาแลว  ใหกรมการอําเภอจดขอความในสัญญานั้นลงทะเบยีนนิติกรรม  และบันทึกไวในตนขั้ว
สัญญาและตัวสัญญานั้นวา  “ไดจดทะเบยีนนิติกรรมแลว เลขทะเบยีนที่.............วันที่.......เดือน.........พ.ศ....”  แลว     
ลงชื่อกรมการอําเภอไวเปนสําคัญ ใหอนุโลม  ใชทะเบียนนิติกรรมอันเกี่ยวแกการซือ้ขายนั้นเปนนิติกรรมในการ
จํานองนี้ดวย 
 อนึ่ง  เพื่อเปนความสะดวกแกบุคคลภายนอกที่จะตรวจทราบได  เพราะฉะนัน้  เมื่อกรมการอําเภอไดทําสัญญา
และจดทะเบยีนนิติกรรมในการจํานองนัน้แลว  ใหกรมการอําเภอมีหนงัสือแจงไปใหกรมเจาทาทราบเพื่อกรมเจาทาจะ
ไดหมายเหตใุนทะเบยีนไวใหปรากฏ  ในการที่กรมการอําเภอมีหนังสือแจงไปยังกรมเจาทานั้นมิตองเรียก
คาธรรมเนียม  แมการที่กรมเจาทาจะหมายเหตุในทะเบยีนนั้นตามนัยแหงพระราชบญัญัติการเดินเรือในนานน้ําสยาม  
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พ.ศ. 2456  ก็ไมมีอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการนี้ไวอยางไร  เมื่อมีการไถถอนการจํานอง  ก็ใหกรมการอําเภอแจง
ไปใหกรมเจาทาทราบ  เพื่อใหกรมเจาทาหมายเหตุแกทะเบียนเชนเดียวกัน 

(ข) สตัวพาหนะ 
การจํานองสัตวพาหนะนั้น  แมจะมีความหมายเปนคนละนัยกับการโอนตั๋วดังกลาวแลว แตตามประกาศอัตรา

คาธรรมเนียมสัตวพาหนะฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2457  ซ่ึงยังคงใชอยูในเวลานี้ไดระบุถึงประเภท
คาธรรมเนียมโอนทะเบียนในการที่จะเปลี่ยนเจาของ ขาย แลกเปลีย่น จํานํารับมรดกและอื่นๆ  ไว  จึงเห็นวานิตกิรรม
ตางๆ  อันเกี่ยวแกสัตวพาหนะตามที่ประกาศฉบับนี้ระบุไวนัน้ยอมจะกินความถึงการจํานองสัตวพาหนะดวย และอีก
ประการหนึ่ง เมื่อการสลักหลังตั๋วรูปพรรณฟงไดวาเปนการทําเปนหนงัสือเพราะฉะนั้นการจํานองสัตวพาหนะกอ็าจ
จํานองกันไดโดยวิธีสลักหลังตั๋วรูปพรรณเชนเดียวกับการเปลี่ยนเจาของตามนัยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสัตว
พาหนะ  กลาวคือ  ถามีผูมาขอใหอําเภอทําสัญญาจํานองสัตวพาหนะ  ก็ใหกรมการอาํเภอดําเนินการทําสัญญาและ
ลงทะเบียนนิตกิรรมใหโดยใชวิธีสลักหลังตั๋วรูปพรรณแทนการที่จะตองทําสัญญาอีกสวนหนึ่ง แตใหกรอกขอความลง
ไวในชอง “ประเภทโอน”  ใหชัดเจนวา  “จํานอง”  และใหมีขอความปรากฏยอๆ  ดวยวา (1)  ตนเงินเทาใด (2) ดอกเบี้ย
เทาใด  กําหนดสงอยางไร  (3)  กําหนดไถถอนคืนเมื่อใด  (แลวลงขอความเชนเดียวกนันี้ไวในตนขัว้หรือ 
ใบแทนตนขั้วตั๋วรูปพรรณนัน้ดวย  โดยถือวาตนขัว้หรือใบแทนตนขัว้ตัว๋รูปพรรณเปนทะเบยีนนิตกิรรม)  เมื่อมกีาร       
ไถถอนจํานองก็ใหสลักหลังในชองประเภทโอนวา  “ไดไถถอนเสร็จแลวเมื่อ..............”  แลวจึงลงชื่อคูสัญญา  และลงชื่อ
ประทับตรากรมการอําเภอ  ตามวิธีการอนุโลมอยางการโอน  ทั้งนี้  ใหเรียกคาธรรมเนียมตามประกาศแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมสัตวพาหนะ ฉบับลงวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2457  คือ  คาโอนทะเบยีนสลักหลังตัว๋รูปพรรณ  แตถา
คูสัญญาประสงคใหทําสัญญาจํานองตางหาก  เพื่อใหมีขอความพิสดารยิ่งขึ้นกใ็หกรมการอําเภอทําสัญญาจํานองตามแบบ
วิธีการทําบริคณหสัญญา  แตเมื่อทําสัญญาแลวใหสลักหลังไวที่ตนขัว้หรือใบแทนตนขั้วและในตั๋วรูปพรรณชอง “ประเภท
โอน”  วาจํานองโดยหนังสอืสัญญาที่..................ลงวันที.่............เดือน......................พ.ศ..................ทําที่อําเภอ
...............................แลวจึงใหคูสัญญาลงลายมือช่ือซ่ึงดําเนินการเหมือนอยางวิธีสลักหลังตั๋วรูปพรรณ  โดยมิไดทําสัญญา
จํานองตางหากฉะนัน้  กับคงใหเรียกคาธรรมเนียมสําหรับการสลักหลังนี้อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรมมหาดไทย 
วันที่  1  เดือนกุมภาพนัธ  พ.ศ. 2476 
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โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองกรรมสิทธิ์และการปองกัน    
การลักสัตวพาหนะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
             จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร 
ดังตอไปนี ้
             มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติสัตวพาหนะพุทธศักราช 2482" 
             มาตรา 2* ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกาํหนดหกสิบวนั นับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
             *[รก.2482/56/1492/6 พฤศจิกายน 2482] 
              มาตรา 3 ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ ร.ศ.119 ประกาศแกไขเพิ่มเติม
ฉบับตอ ๆ มา และบรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่บัญญตัิไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงแยงกบับท
แหงพระราชบัญญัตินี้ 
              มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
             "สัตวพาหนะ" หมายความวา ชาง มา โค กระบือ ลอ ลา ซ่ึงไดทําหรือตองทําตั๋วรูปพรรณตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
              "ตําหนิรูปพรรณ" หมายความวา ลักษณะสณัฐานโดยเฉพาะของสัตวพาหนะแตละตวัซ่ึงเปนอยูเอง หรือซ่ึง  
ทําใหมีขึ้นใชเปนเครื่องหมาย 
             "ตั๋วรูปพรรณ" หมายความวา เอกสารแสดงตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะ 
              "นายทะเบียน" หมายความวา นายอําเภอหรือผูทําการแทน หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
แตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
              "เจาพนกังาน" หมายความวา พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และนายทะเบยีน 
              มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสัตวพาหนะของราชการทหารเวนแตในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวนั้น
ใหแกเอกชน 
              มาตรา 6 การมอบอํานาจหรือตั้งตัวแทนเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเวน
คาธรรมเนียมหรือภาษีอากร ซ่ึงบัญญัติไวในกฎหมายอื่น 
             มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมหีนาทีรั่กษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งเจาพนักงานกบัใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมซึ่งตองไมเกินกวาอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช   2482 
ตราไว ณ วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2482 
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หมวด 1 การจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ 
มาตรา 8 เมื่อสัตวพาหนะดังตอไปนี้ คือ 

            (1) ชางมีอายยุางเขาปที่แปด 
             (2) สัตวอ่ืนนอกจากโคตวัเมยีมีอายยุางเขาปที่หก 
            (3) สัตวใดไดใชขับขี่ลากเข็นหรือใชงานแลว 
            (4) สัตวใดที่มอีายุยางเขาปทีส่ี่ เมื่อจะนําออกนอกราชอาณาจักร 
             (5) โคตัวเมยีมอีายุยางเขาปทีห่ก 
  เมื่อจะทําการโอนกรรมสิทธิ์เวนแตในกรณรัีบมรดกใหเจาของหรือตัวแทนพรอมดวยผูใหญบานหรอืพยานใน
กรณีที่ไมมีผูใหญบานหรือผูใหญบานไปดวยไมได นําสตัวนั้นไปขอจดทะเบยีน 
ทําตั๋วรูปพรรณจากนายทะเบียนทองที่ที่สัตวนั้นอยูภายในกําหนดดังตอไปนี้ เวนแตไมสามารถที่จะนําไปได 
              ก. สัตวในอนมุาตรา 1 และอนุมาตรา 2 ตามที่นายทะเบยีนจะไดประกาศเปนรายตําบลและกําหนดระยะเวลา
ไมนอยกวาเกาสิบวัน 
              ข. สัตวในอนมุาตรา 3 ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวนัไดใชขับขี่ลากเข็นหรือใชงานแลว 
              ค. สัตวในอนมุาตรา 4 และอนุมาตรา 5 ตองขอจดทะเบยีนทําตัว๋รูปพรรณกอนนําออกนอกราชอาณาจักร หรือ
ทําการโอนกรรมสิทธิ์ สัตวที่มิไดอยูในบทบังคับแหง อนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 5 เจาของจะขอจดทะเบียนทําตั๋ว
รูปพรรณก็ได เมื่อนายทะเบยีนพรอมดวยเจาของหรือตัวแทนไดตรวจสอบตําหนิรูปพรรณเห็นเปนการถูกตอง และ
เจาของหรือตวัแทนไดชําระคาธรรมเนียมแลว ใหนายทะเบียนจดทะเบียนทําตัว๋รูปพรรณให 
 มาตรา 9 สัตวพาหนะซึ่งนําจากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรตองขอจดทะเบยีนทําตั๋วรูปพรรณตามความ
ในมาตรา 8 โดยอนุโลม ถาไดนําเขามาเมือ่พนกําหนดระยะเวลาหรือภายในกําหนดนั้น แตยังเหลือเวลานอยกวา
สามสิบวันตามประกาศในมาตรา 8 ตองขอจดทะเบยีนทาํตั๋วรูปพรรณภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแตนําเขามา       
ช่ัวคร้ังคราว 
              มาตรา 10 ตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะของผูใดเปนอันตรายหรือสูญหายใหนําพยานหลักฐานไปแจงความตอ 
นายทะเบียนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้น เพื่อขอรับใบแทนตั๋วรูปพรรณ เมื่อนายทะเบียนสอบสวนเหน็ความบริสุทธิ์แลว 
ใหเรียกคาธรรมเนียมและออกใบแทนตั๋วรูปพรรณให 
              มาตรา 11 ผูใดเก็บตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะได ตองนําสงตอเจาของหรอืเจาพนกังานภายในสิบหาวนันับแต
วันที่เก็บได 
              มาตรา 12 ภายใตบังคับมาตรา 11, 18 และมาตรา 24 ผูใดมีตั๋วรูปพรรณโดยไมมีสัตวพาหนะสําหรับตั๋วนั้นไว
ในครอบครอง ตองนําสงตอนายทะเบียนทองที่หรือกํานนัเพื่อจัดสงตอนายทะเบียนทองที่ 
              มาตรา 13 เมื่อปรากฏวาตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะของผูใดคลาดเคลื่อนจากตัว๋รูปพรรณเพราะเหตุใด ๆ กด็ี 
เจาของหรือผูครอบครองตองนําสัตวพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปใหนายทะเบยีนตรวจแกตําหนิรูปพรรณ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันทีท่ราบทั้งนี้ถาเปนการแกตําหนิรูปพรรณในกรณีที่เกี่ยวกับขวัญสัตวคลาดเคลื่อนตําหนิซ่ึงเกิดขึน้โดยการ
กระทําของเจาพนักงานหรือไดเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสัตวหรือการที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ใหยกเวน
คาธรรมเนียม 
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หมวด 2 การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง 
              มาตรา 14 การโอนกรรมสิทธิ์สัตวพาหนะใหผูโอนและผูรับโอนทั้งสองฝาย หรือตัวแทนนําสัตวพาหนะและ
ตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบยีนเพื่อจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเปนการถูกตองและได
ชําระคาธรรมเนียมแลวใหจดทะเบยีนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ให ถาเปนสัตวตางทองที่ใหนาย
ทะเบียนรับสัตวนั้นขึน้ทะเบียนเสียกอน  
              ในกรณีที่เจาพนักงานยึดสัตวพาหนะขายทอดตลาดเพื่อชําระหนีภ้าษอีากรก็ดี หรือนายทะเบียนขายทอดตลาด
สัตวพาหนะตามความในมาตรา 25 ก็ดี หรือการเปลี่ยนเจาของสัตวพาหนะในกรณีใด ๆ ซ่ึงยังมิไดทาํการโอน
กรรมสิทธิ์แกกันตอนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนไดประกาศใหเจาของผูมีนามรายสุดทายในตั๋วรูปพรรณมาทําการ
โอนภายในกําหนดสามสิบวนัแลวไมมาภายในเวลาที่กําหนดไวในประกาศกด็ี ใหนายทะเบยีนมีอํานาจโอนกรรมสิทธิ์
สัตวพาหนะไดแมผูรับโอนหรือตัวแทนมาแตฝายเดยีว 

มาตรา 15 ผูใดไดรับสัตวพาหนะเปนมรดก ใหผูนัน้หรือตัวแทนนําพยานพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปแจงตอนาย
ทะเบียนทองทีท่ี่มีทะเบียนสัตวนั้น เมื่อนายทะเบยีนสอบสวนแลวใหประกาศมรดกมีกําหนดสามสิบวัน ถาไมมผูี
คัดคานภายในเวลาที่กําหนดไวในประกาศ ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมแลวแกทะเบียนและตัว๋รูปพรรณสําหรับ
สัตวนั้นใหแกผูรับมรดกถามีผูคัดคานภายในกําหนด ใหนายทะเบียนสั่งใหผูที่เหน็วาไมมีสิทธิดีกวาไปฟองศาลภายใน
กําหนดไมเกินหกสิบวนั ถาไมฟองภายในกาํหนดใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมแลวแกทะเบยีนและตัว๋รูปพรรณ
ใหแกผูควรรับมรดก 

มาตรา 16 การจํานองสัตวพาหนะ ใหผูจํานองและผูรับจํานองทั้งสองฝาย หรือตัวแทนนําตั๋วรูปพรรณ
ประจําตัวสัตวที่จะจํานองไปยังนายทะเบยีนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้นเพื่อทําการจํานองเมื่อนายทะเบียน ตรวจสอบ
เปนการถูกตอง และไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว ใหจดทะเบียนและสลกัหลังการจํานองให 

หมวด 3 การยายและจําหนายทะเบียน 
มาตรา 17 การยายสัตวพาหนะไปตางอําเภอ นอกจากกรณีการเชาเชาซื้อ ยืม ฝาก จํานํา รับจางเลี้ยง หรือพาไป

ช่ัวคราว เจาของหรือตัวแทนตองนําตั๋วรูปพรรณไปแจงความตอนายทะเบียนทองทีใ่หม ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
สัตวนั้นไปถึงที่ ๆ ยายไป ใหนายทะเบยีนทองที่ใหมเรียกคาธรรมเนียมแลวแจงการรับสัตวขึ้นทะเบียนไปยังนาย
ทะเบียนทองทีเ่ดิมทราบ 
              มาตรา 18 ถาสตัวพาหนะตาย ใหเจาของหรือตัวแทนแจงความและสงมอบตั๋วรูปพรรณสัตวที่ตายนั้นตอนาย
ทะเบียนทองทีห่รือกํานันเพื่อจัดสงตอนายทะเบียนทองทีภ่ายในสิบหาวนันับแตวันทีท่ราบวาสัตวนัน้ตาย 
             ในกรณีที่ผูอ่ืนเปนผูครอบครองสัตวนั้นชัว่คราว ก็ใหผูนัน้แจงความตอนายทะเบียนทองทีห่รือกํานันภายใน
สิบหาวันนบัแตวันที่ทราบวาสัตวนั้นตายเวนแต เจาของหรอืตัวแทนจะไดปฏิบัติตาม ความในวรรคกอนแลว 
              มาตรา 19 ผูใดจะนําสัตวพาหนะออกไปนอกราชอาณาจกัรใหนําสัตวนั้นพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปใหนาย
ทะเบียนตรวจแกทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณวาจําหนายออกนอกราชอาณาจกัร เมื่อผูใดนําสตัวพาหนะดังกลาว
มาในวรรคกอนกลับเขามาในราชอาณาจกัร ใหนําบทบญัญัติมาตรา 17 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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หมวด 4 บทเบ็ดเตล็ด 
 มาตรา 20 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูใดไดกระทําการฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เจาพนกังานมีอํานาจ
ที่จะทําการตรวจสัตวพาหนะและใหผูนัน้นําตั๋วรูปพรรณ หรือหลักฐานใด ๆ มาตรวจสอบกับสัตวพาหนะได 
              มาตรา 21 ถาปรากฏวาผูใดครอบครองสัตวพาหนะไวโดยไมมีตัว๋รูปพรรณ หรือมแีตไมถูกตองกับตัวสัตว   
เจาพนกังานมอํีานาจที่จะยึดสัตวพาหนะนัน้ไว และนําสงตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีตามประมวลกฎหมาย 
              วิธีพิจารณาความอาญา และใหเปนหนาที่ผูนั้นแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์วาตนเปนเจาของหรือไดสัตวมาโดย
สุจริต 
              บรรดาสัตวพาหนะทีย่ึดไวตามความในวรรคกอน ถาไมปรากฏเจาของใหพนกังานสอบสวน หรือศาลแลวแต
กรณี ส่ังใหเจาพนักงานจัดเลีย้งรักษาสัตวนัน้ไวและใหจดัการโฆษณาหาเจาของ 
              มาตรา 22 ผูใดจับไดสัตวพาหนะทีพ่ลัดเพลิดหรือถูกละทิ้งไวถามิสามารถมอบคืนสัตวนั้นใหแกเจาของหรือ  
ผูมีสิทธิจะรับสัตวนั้นไดภายในกําหนดสามวันนับแตวนัจับสัตวนัน้ได ก็ใหนําสัตวนั้นไปสงตอเจาพนักงาน และแจง
เหตุการณใหทราบ 
              ใหเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบสัตวไวตามความในวรรคกอนนั้นนําสงพนักงานสอบสวนเพื่อจดัการโฆษณาหา
เจาของ หรือดาํเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวแตกรณ ี
       มาตรา 23 บรรดาสัตวพาหนะที่ไดโฆษณาหาเจาของตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 21 หรือมาตรา 22 นั้น ผูใด 
อางวาสัตวนัน้เปนของตนกใ็หนําพยานหลกัฐานมาพิสูจนตอพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี เมื่อพนกังาน
สอบสวนหรือศาลเห็นวาควรคืนสัตวนั้นใหแกผูใดกใ็หคืนไป แตผูนัน้ตองชําระคาเลี้ยงรักษาใหตามสมควร ถาหากมี 
กอนที่จะรับสัตวนั้นไป 
              มาตรา 24 สัตวพาหนะของผูใดหายไปดวยเหตใุด ๆ ก็ตามใหเจาของหรือตัวแทนแจงความตอเจาพนักงาน
ภายในเจด็วนั นับแตเวลาที่ทราบเหตุ ภายหลังเมื่อไดสัตวคืนมาใหแจงความตอเจาพนกังาน ภายในเจ็ดวนั นับแตวนัได
คืนถาไมไดสัตวนั้นคนืมา ใหสงตั๋วรูปพรรณตอนายทะเบียนทองที่หรือกํานัน เพื่อจดัสงนายทะเบยีนทองที่ภายใน   
เกาสิบวัน 
             มาตรา 25 สัตวพาหนะที่เจาพนักงานเลี้ยงรักษาไวตามมาตรา 21หรือมาตรา 22 ถาไมมีผูใดมาขอรับคืนภายใน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันโฆษณา ใหเจาพนักงานมีอํานาจที่จะขายทอดตลาดสัตวนั้นได เมื่อขายแลวไดเงินเทาใดให
หักคาใชจายและคาเลี้ยงรักษาออก ถาหากมี แลวถือเงินจาํนวนสุทธิไวแทนใหสัตวพาหนะหรือเงินจํานวนสุทธิตาม
ความในวรรคกอน ตกเปนของแผนดินหรือผูจับสัตวไดตามมาตรา 22 ในเมื่อบุคคลผูมีสิทธจิะมารับมิไดเรียกเอา
ภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่สัตวนั้นมาอยูในอารักขาของเจาพนักงาน 
              ในกรณีที่ไดยดึสัตวไวโฆษณาตามคําสั่งศาล กําหนดหนึง่ปนั้นใหนับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แตถาไม
ทราบตัวบุคคลผูมีสิทธิใหยืดเวลาออกไปเปนหาป 
              มาตรา 26 บรรดาสัตวพาหนะที่เจาพนกังานยึดมาเนื่องในการกระทําผิดใด ๆ เมื่อจะคืนแกเจาของถาหากมี   
คาเล้ียงรักษาใหเรียกไดตามสมควรและในกรณีที่โฆษณาหาเจาของ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 23 หรือมาตรา 25 มาใช
บังคับโดยอนโุลม 
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หมวด 5 บทกําหนดโทษ 
              มาตรา 27 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 13, 18 หรือมาตรา 24 ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรบัไมเกิน
สิบสองบาท 
              มาตรา 28 ผูใดฝาฝนบัญญัติแหงมาตรา 11, 12, 14 วรรคตน,17 หรือมาตรา 19 ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาสิบบาท 
              มาตรา 29 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 8 หรือ มาตรา 9 ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบ
บาท หรือจําคุกไมเกนิสิบวนั หรือทั้งปรับทั้งจํา 
              มาตรา 30 ผูใดครอบครองสัตวพาหนะไวและแสดงความบริสุทธิ์ไมไดตามความในมาตรา 21 ผูนั้นมีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งรอยบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม  

ประเภท  บาท สตางค หมายเหตุ 

ก. คาจดทะเบยีนทําตัว๋รูปพรรณ  
(1) ชาง 
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา 

 
5 
—  

 
—  
50 

  

ข. คาสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ หรือการ
จํานอง 
(1) ชาง 
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา 

 
1 
—  

 
— 
25 

  

ค. คารับขึ้นทะเบียนการยาย 
(1) ชาง 
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา 

 
1 
—  

 
— 
25 

  

ง. คาใบแทนตัว๋รูปพรรณ 
(1) ชาง 
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา 

 
1 
—  

 
—  
50 

  

จ. คาแกตําหนใินตั๋วรูปพรรณ 
(1) ชาง 
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา 

 
1 
—  

 
—  
25 

  

คาปวยการพยานตัวละ — 25   
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2482 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดงัตอไปนี ้
 ขอ 1 ใหใชตนขั้วรูปพรรณ หรือใบแทนตนขั้วรูปพรรณ แลวแตกรณีเปนทะเบยีน 

ขอ 2 ใบแทนตั๋วรูปพรรณ ซ่ึงออกตามความในมาตรา 20 นั้นใหใชกระดาษสีผิดกับตัว๋รูปพรรณ 
แตใหมีความอยางเดยีวกับตั๋วรูปพรรณ โดยหมายเหตุแสดงวาเปนใบแทน 
 ขอ 3 สัตวพาหนะของทางราชการทหารทีจ่ะโอนกรรมสิทธิ์ใหแกเอกชน ถาสัตวนั้นยังมิไดจดทะเบียน        
ทําตั๋วรูปพรรณ ใหจดทะเบยีนทําตัว๋รูปพรรณเสียกอนแลวจึงดําเนินการตามความในมาตรา 14 
 ขอ 4 เมื่อเจาพนักงานไดรับตั๋วรูปพรรณสตัวพาหนะ ซ่ึงมีผูเก็บไดตามความในมาตรา 11 ถาเจาพนกังานนั้น
มิใชนายทะเบยีนใหเจาพนักงานนําสงตั๋วรูปพรรณนั้นตอนายทะเบียนใหนายทะเบียนแจงความไปยังเจาของผูมนีาม
รายสุดทายในตั๋วรูปพรรณมารับภายในเวลาอันสมควร ถาเปนสัตวพาหนะซึ่งมีทะเบยีนอยูตางทองที ่ใหสงตั๋ว
รูปพรรณนั้นตอนายทะเบียนทองที่นั้นเพื่อจัดการดังกลาว 
 ขอ 5 ตั๋วรูปพรรณสัตว ซ่ึงไมมีสัตวพาหนะประจําตั๋วตามความในมาตรา 12 หรือ ตั๋วรูปพรรณซึ่งสัตวพาหนะ
หายตามความในมาตรา 24 วรรค 2 นั้น ใหนายทะเบยีนหมายเหตุในตัว๋รูปพรรณนัน้และในทะเบยีนวาไมมีสัตวประจํา
ตั๋วหรือสัตวหาย แลวแตกรณี และลงนาม วัน เดือน ปกาํกับไว แลวเกบ็รักษาในทะเบียน 
 กรณีที่สัตวหายไดคืนมาใหนายทะเบียนหมายเหตใุนตัว๋รูปพรรณและทะเบียนวาไดคืนมาแลว และลงนาม  
วัน เดือน ปกํากับไว 
 ขอ 6  ตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะที่ตายตามความในมาตรา 18 ใหนําความในขอ 4 มาปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ขอ 7 การประกาศใหเจาของผูมีนามรายสุดทายในตัว๋รูปพรรณมาจัดการโอนตามความในมาตรา 14 ให 
นายทะเบยีนปดประกาศไว ณ ถ่ินที่อยูของผูนั้น และ ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 

ขอ 8 การประกาศมรดกตามความในมาตรา 15 ใหนายทะเบียนปดประกาศไว ณ ถ่ินที่อยูของผูมีนามราย
สุดทายในตั๋วรูปพรรณ และ ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 

ขอ 9 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราดงัตอไปนี ้
หมายเหตุ เชนเดียวกับอัตราคาธรรมเนียมตามบัญชีทายพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2482 
 

[ราชกิจจานุเบกษา เลม 52 ตอนที่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2483] 
 
 
 

 
 
 
 

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบญัญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2482 
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ขอความท่ัวไป 

เนื่องจากไดประกาศใชพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  พุทธศักราช  2482  โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติสัตว
พาหนะ  ร.ศ. 119  นั้นแลว  ดวยเหตนุี้ระเบียบหรือคําสั่งใด ๆ ซ่ึงมีอยูกอนหากเปนการขัดหรือแยงกับบท
พระราชบัญญัติใหมนีแ้ลว  ยอมตองถูกลบลางและยกเลิกไป 
              พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  พุทธศักราช 2482  นี้  คงมีหลักการสวนใหญคลายคลึงกับพระราชบญัญัติเกา  
หากไดเพิ่มเตมิหลักการบางประการใหรัดกุมขึ้น  คือ 

1. ใหเพิ่ม “ลา”  ขึ้นเปนสัตวพาหนะตามพระราชบัญญัติอีกชนิดหนึ่ง  เพราะปรากฏความสําคัญของสัตว 
จําพวกนี้ขึ้น 
 2.   กําหนดเงือ่นเวลา  อายุ  และการใชงานของสัตวพาหนะทีเ่จาของจะตองนํามาจดทะเบยีน และทําตั๋ว 
รูปพรรณใหเปนการแนนอนยิ่งขึ้น 
 3.   ใหอํานาจนายทะเบียนทีจ่ะทําการโอนทะเบียน  และสลักหลังตั๋วรูปพรรณกรณทีี่เจาพนกังานยึดสตัว 
พาหนะขายทอดตลาด  และเจาของสัตวไมมาทําการโอนดวยประการใด ๆ ก็ด ี
 4.   เพิ่มวิธีการใหมีประกาศโฆษณาเมื่อมีผูมารองขอรับมรดกสัตวพาหนะ 
 5.   กําหนดวิธีปฏิบัติการในเรื่องการจํานองสัตวพาหนะใหชัดแจงและรัดกุม 
 6.   ใหเจาของสัตวแจงความเมื่อสัตวพาหนะหายหรือไดคืนมา  และใหสงมอบตั๋วรูปพรรณตอเจาพนักงาน 
เมื่อไมมีสัตวประจําตั๋ว 
 7.   ยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีอากรใด ๆ  ในการตั้งตวัแทนหรอืมอบอํานาจใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

วิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตวพาหนะ  ไดมีพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  พ.ศ. 2482  และกฎกระทรวงมหาดไทย  
ออกตามความในพระราชบญัญัติสัตวพาหนะ  พุทธศักราช 2482  ลงวันที่  6  มกราคม  2483  กับประกาศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งปลัดกิ่งอําเภอเปนนายทะเบยีนทองที่  ลงวนัที่  6  มกราคม  2483  เปน   
หลักอยูแลว  แตเพื่อใหสะดวกแกการปฏิบัติ  กระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไวดงัตอไปนี ้

การจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ 

             1.  เมื่อเจาของสัตวหรือตัวแทนพรอมดวยผูใหญบานหรือพยาน  นําสัตวมาขอจดทะเบยีนทําตั๋วรูปพรรณจาก
นายทะเบียนทองที่   ตามความในมาตรา  8  แหงพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ  ใหนายทะเบียนทองทีพ่รอมดวยเจาของ
หรือผูแทนและพยานตรวจสอบตําหนิรูปพรรณใหเปนการถูกตอง  แลวสอบสวนหลักฐานและพฤติการณใหเหน็ความ
บริสุทธิ์  เมื่อไดรับเงินคาธรรมเนียมตามอตัราในกฎกระทรวงแลวจึงออกตั๋วรูปพรรณใหตัวละ  1  ฉบับ   
โดยมิชักชาตามแบบ  ส.พ. 5 , 6 , 7 , 8 แลวแตกรณี  ถาเปนลอ หรือ ลา  ใหใช ส.พ. 6  โดยหมายเหตชุนิดสัตวทีใ่ชแทน
ไวในภาพสัตวดวยหมึกสแีดง 

ระเบียบการสัตวพาหนะ   พุทธศักราช   2482 
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              2.  ในเดือนกุมภาพันธทุก ๆ ป  ใหนายทะเบียนประกาศเปนรายตําบล  โดยกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา  
90  วัน ตามความใน มาตรา  8  แหงพระราชบัญญัติสัตวพาหนะใหเจาของหรือผูแทนนําสัตวพาหนะ  ตามความใน
มาตรา  8  อนุมาตรา  1  และอนุมาตรา  2  ไปจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ  ณ  ทีว่าการอําเภอหรือตําบลที่เห็นวาเปนการ
สะดวกแกเจาของสัตวที่จะนําสัตวไปได 

การตรวจสอบตําหนิรูปพรรณสัตวนัน้  นายทะเบยีนจะตรวจบันทกึรายละเอียดลงในตั๋วเดนิทุง ส.พ.  1,  
2 , 3 , 4  แลวแตกรณี  เพื่อนํามาคัดลงในตั๋วรูปพรรณตามความในขอ  1  ก็ชอบที่จะทาํได ถาเปนลอ  หรือ  ลา  

ใหใช ส.พ. 2 โดยหมายเหตชุนิดสัตวทีใ่ชแทนไวในภาพดวยหมึกแดง 
3.   เมื่อเจาของหรือผูแทนนาํพยานหลักฐานไปแจงตอนายทะเบยีน  เพือ่ขอรับในแทนตั๋วรูปพรรณสัตวที่เปน

อันตราย  หรือสูญหายโดยสจุริต  ใหนายทะเบียนสอบสวนบันทกึหลักฐานและพฤติการณ  ไวพิจารณาเห็นความ
บริสุทธิ์  และเมื่อไดรับคาธรรมเนียมตามอตัราในกฎกระทรวงแลวจึงออกใบแทนตั๋วรูปพรรณโดยคัดขอความใน
ทะเบียนลงตามแบบ ส.พ. 10 , 11 , 12 , 13  แลวแตกรณถีาเปนลอ  หรือ ลา ใหใช ส.พ. 11  โดยหมายเหตุชนิดสัตวที่ใช
แทนไวในภาพดวยหมึกแดง 

4.   ถาตั๋วรูปพรรณที่เปนอันตรายหรือสูญหายนัน่เปนตัว๋รูปพรรณประจําตวัสัตว  ซ่ึงจดทะเบียนครั้งหลังที่สุด
ไวตางสาํนักทะเบียน  ใหนายทะเบยีนบนัทึกสอบสวนพยานหลักฐานและพฤติการณไวพรอมดวยบนัทึกตําหนิ
รูปพรรณสัตวพาหนะนั้นลงในตั๋วเดินทุงและเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวง  แลวสงไปยังนาย
ทะเบียนที่เปนสํานักจดทะเบยีนครั้งสุดทายของสัตวนั้น  เพื่อออกใบแทนตั๋วรูปพรรณสงมอบใหเจาของสัตวตอไป 

5.   เมื่อมีผูนําตั๋วรูปพรรณสตัวพาหนะมาสงมอบใหนายทะเบยีนดวยกรณีใด ๆ  ก็ด ี นอกจากจะตองปฏิบัติ
ตามความในพระราชบัญญัติสัตวพาหนะและกฎกระทรวงแลว  ใหนายทะเบียนบันทกึพฤติการณจากผูนําสงตาม
สมควรเพื่อเปนหลักฐาน 

6.  ถาเจาของหรือผูครอบครองนําสัตวพาหนะพรอมดวยตั๋วรูปพรรณมาใหนายทะเบียนตรวจแกไขในกรณีที่
ตําหนิรูปพรรณสัตวคลาดเคลื่อนจากตั๋วรูปพรรณดวยเหตใุด ๆ ดวยความสุจริตใหนายทะเบียนสอบสวน
พยานหลักฐานและพฤติการณเห็นเปนการสมควร  และเมื่อไดรับคาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแลว  จงึแก
ตําหนิรูปพรรณในตั๋วรูปพรรณและทะเบียนใหตรงกับตวัสัตว 

กรณีแกตําหนรูิปพรรณ  ใหเขียนเพิ่มหรือฆาขอความที่ไมตองการในรายการในตั๋วรูปพรรณ  และทะเบียน
ดวยหมึกแดง  แลวเซ็นนามนายทะเบยีนโดยยอ  และวนั  เดือน  ปกํากับไวทุกแหง 

กรณีแกตําหนรูิปพรรณที่เกี่ยวกับขวัญของสัตว  ถาเปนการแกเพิ่มขวัญใหโยงเพิ่มดวยหมึกแดง  แลวหมาย
เหตุไวที่กรอบภาพสัตวดานนอกวา “อําเภอ.............ตรวจเพิ่ม”  แลวลงนามนายทะเบียนโดยยอ  และวัน  เดือน  ป  ดวย
หมึกแดงกํากบัไวทุกแหง  ถาเปนการแกลดขวัญใหขีดฆาขวัญที่โยงไวเดิมดวยหมึกแดง  และแลวหมายเหตุไวทีก่รอบ
ภาพสัตวดานนอกวา “อําเภอ.............ตรวจลด”  แลวลงนามนายทะเบยีนโดยยอ  และวนั  เดือน  ป  ดวยหมึกแดงกํากับ
ไวทุกแหง 

กรณีแกตําหนรูิปพรรณอยางอื่นใดใหกระทําดังกลาวขางตนโดยอนุโลม 
7.  ถาสัตวพาหนะทีน่ํามาใหนายทะเบยีนแกตําหนิรูปพรรณเปนสัตวพาหนะตางทองที่  ใหบันทกึรายการที ่

แกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการในขอ  6  ลงในตั๋วเดินทุงตามความใน  ขอ  2  วรรคทาย  แลวสงไปยงันายทะเบียนทองที่
สัตวพาหนะนัน้จดทะเบียนไวเปนครั้งสุดทาย เพื่อแกไขตาํหนิรูปพรรณใหตรงกนั นายทะเบยีนทองที่ที่สัตวนั้นจด
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ทะเบียนไวเปนครั้งสุดทาย  เมื่อไดรับรายงานดังกลาวขางตน  ใหดําเนนิการแกไขเปลี่ยนแปลงตําหนิรูปพรรณแลว
หมายเหตุไวในทะเบยีนวาไดแกไขเปลี่ยนแปลง  ตามหนังสือคณะกรมการอําเภอ.............ที่............  ลงวัน  เดือน  ป  
ดวยหมึกแดง 

8. การจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ หรือการโอนกรรมสิทธิ์สัตวพาหนะของทางราชการทหารใหดําเนนิการ 
ดังกลาวขางตนเพียงไมขัดแยงกับพระราชบัญญัติสัตวพาหนะและกฎกระทรวง 

การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง 

9. เมื่อผูโอนและผูรับโอนทั้งสองฝายหรือตัวแทนนําสัตวพาหนะและตัว๋รูปพรรณมายังนายทะเบียนเพื่อขอ 
จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์  ใหนายทะเบียนตรวจตําหนิรูปพรรณใหถูกตองตรงกบัสัตว  และเมือ่ไดรับ
คาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแลวใหจดทะเบยีนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณและทะเบียน  โดยบันทึกขอความ
แหงนิตกิรรมโอนกรรมสิทธิ์ตามรายการในตั๋วรูปพรรณ  และมอบตั๋วรูปพรรณนั้นใหผูรับโอนไป 

ถาเปนสัตวตางอําเภอใหขึ้นทะเบียนเปนสตัวในทองทีเ่สียกอน  โดยเรยีกคาธรรมเนยีมการขึ้นทะเบียนตาม
อัตราในกฎกระทรวงอีกสวนหนึ่ง  การขึ้นทะเบยีนใหนายทะเบียนคัดขอความในตัว๋รูปพรรณนัน้ทั้งหมดลงในใบแทน
ตนขั้วตัว๋รูปพรรณสัตวที่มาจากตางอําเภอแลวบันทกึการขึ้นทะเบียนไวเปนรายการสุดทาย (ดูคําอธิบายวิธีกรอก    
แบบพิมพ) 

10. ในการโอนกรรมสิทธิ์ตามความในมาตรา  15  วรรคทายนั้น  ใหดําเนินการตามขอ  9  ขางตนโดย 
อนุโลม  และใหนายทะเบยีนหมายเหตุพฤตกิารณโดยยอไวในชอง “ขอความแหงนิตกิรรมหรือสัญญา”  แลวลงนาม
นายทะเบียนโดยยอ  วัน  เดอืน  ป  กํากับไว 

11. การโอนกรรมสิทธิ์ตามความในมาตรา  15  ใหนายทะเบียนดําเนนิการตามขอ  9  ขางตนโดยอนุโลม   
กับใหบนัทึกหลักฐานพยานและพฤติการณไว  เห็นเปนการสมควรแลวใหประกาศมรดกโดยปดประกาศไว  ณ  ที่วา
การอําเภอและตําบลซึ่งเปนภมูิลําเนาของผูรับมรดกและเจาของสัตวในที่เปดเผยมีกาํหนด  30  วัน  ครบกําหนดไมใคร
คัดคานและเมือ่ไดรับคาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแลวจึงแกทะเบียนและตัว๋รูปพรรณสําหรับตัวสัตวนัน้
ใหแกผูรับมรดก  โดยบนัทกึลงในชอง “ขอความแหงนิติกรรมหรือสัญญา”  วา รับมรดกโดย.....................................  
“ชองคูกรณีหรือสัญญา”  วาผูโอนถึงแกกรรมหรือ................................. 

12. การจํานองสัตวพาหนะ  เมื่อผูจํานองและผูรับจํานองทัง้สองฝายหรือผูแทนนําตัว๋รูปพรรณประจาํตัวสัตวที่
จํานองมายังนายทะเบยีนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้น  ใหนายทะเบียนตรวจสอบเปนการถูกตอง  และเมื่อไดรับ
คาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแลวจึงจดทะเบยีนและสลักหลังการจํานองในตั๋วรูปพรรณและทะเบียนให 

การยายและการจําหนายทะเบียน 

13.  การยายสตัวพาหนะไปตางอําเภอตามความในมาตรา  17  เมื่อนายทะเบียนดําเนนิการรับขึ้นทะเบียนไว
แลว  (ดูคําอธิบายวิธีการกรอกแบบพิมพ)  ใหแจงการรับสัตวขึ้นทะเบยีนไปยังนายทะเบียนทองที่เดมิโดย  ส.พ. 20  
และเมื่อนายทะเบียนทองที่ไดหมายเหตใุนทะเบียนโดยบนัทึกในชองหมายเหตวุา  ”ยายไปอยูอําเภอ...........................
ตามหนังสือคณะกรมการอําเภอ......................................ที่..................ลงวัน  เดือน  ป”  แลวใหแจงความจําหนายสัตว
ขาดจากทะเบยีนไปยงันายทะเบียนที่รับสัตวขึ้นทะเบียนไวตามแบบ ส.พ. 21  ถามีขอความคลาดเคลื่อนบางประการก็
ใหดําเนินการสอบสวนตามสมควร 
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แจงความรับสตัวขึ้นทะเบียนและจําหนายสัตวขาดจากทะเบียนนี้นายทะเบียนตองบันทึกใน ส.พ. 20 หรือ  

21  ทุกวันที่มกีารรับสัตวขึ้นทะเบยีน  และจําหนายสัตวขาดจากทะเบยีนแลวรวบรวมสงไปยังนายทะเบียนตางทองที่
ทุก ๆ วันที่  1  และวนัที่  15  ของเดือน 

14. การตรวจแกทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณสัตว  ซ่ึงจําหนายออกไปตางประเทศใหหมายเหตุไวในตัว๋
รูปพรรณชองหมายเหตุและทะเบียนวา “จาํหนายออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อ  วนั  เดือน  ป”  แลวลงนามนาย
ทะเบียนและวนั  เดือน  ป  กาํกับไว 

ถาสัตวที่นําออกตางประเทศไดจดทะเบยีนครั้งสุดทายไวตางอําเภอ  ใหนายทะเบยีนดําเนินการตามความ 
ในขอ  13 โดยอนุโลม 
              การขึ้นทะเบยีนเมื่อนําสัตวกลับเขามาในราชอาณาจักร  เมื่อนายทะเบยีนตรวจตําหนิรูปพรรณเปนการถกูตอง  
และเมื่อไดรับคาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแลวจึงรับขึ้นทะเบียน (วิธีขึ้นทะเบียนดูคําอธบิายและแบบพิมพ)  
กับหมายเหตไุวในชองหมายเหตุในตั๋วรูปพรรณและทะเบยีนวา “กลับเขามาในราชอาณาจักร  เมื่อวนั  เดือน  ป”  แลว
ลงนามนายทะเบียน  และวนั  เดือน  ป   กํากับไว 
              ถาสัตวที่นําเขามาจากตางประเทศไดจดทะเบยีนครั้งสุดทายไวตางอําเภอใหนายทะเบียนดาํเนินการตามนัย  
ขอ  13  โดยอนุโลม 

บทเบ็ดเตล็ด 

15. การเก็บตัว๋รูปพรรณ  ส.พ.  5 , 6 , 7 , 8  ที่ใชแลวใหเขียนเลมที่ 1 , 2 , 3........... เรียงตามลําดับเลมที่ใช
กอนหลัง  และเลขที่...........  “ตั้งแตเลขที่.............ถึงเลขที่..............”  ไวที่สันเลม  ถาเปนเลมเล็กก็ไมสะดวกแกการ
เขียนที่สันจะมัดหรือเย็บรวมกัน  4  เลม  แลวเขียนปายดังกลาวปดไวที่สันก็ได 

การเก็บ  ส.พ.  10 , 11 , 12 , 13  ใหดําเนินการตามวิธีดังกลาวขางตนโดยอนุโลม 
16.  ทะเบยีนและใบแทนตนขั้วสัตวที่มาจากตางอําเภอ  ส.พ.  14 , 15 , 16 , 17 ใหเก็บ ดังนี ้
(1)  แยกเก็บตามประเภทสัตวประเภทละเลม  เรียงตามวนัที่ไดรับขึ้นทะเบียนกอนและหลังตามลําดบั 
(2)  ลงเลขลําดับประจําวันไวในทะเบยีน  และใบแทนตนขั้วตัว๋รูปพรรณที่มุมบนขางขวาเรียง  1 , 2 , 

3.............เร่ือยไปจนครบ  1  แสน  จึงขึ้น  1 , 2 , 3............ไปใหม 
(3)  ทะเบียนและใบแทนตนขั้วตั๋วรูปพรรณ  ที่ลงเลขลําดับประจําไว  1 – 200  ใหเยบ็รวมเปนเลมหนึ่ง   

201 – 400  ใหเย็บรวมเปนเลมหนึ่ง และตอ ๆ ไปโดยเลมหนึ่ง ๆ มีจํานวนทะเบียนและใบแทนตนขัว้รูปพรรณ  200  
ฉบับทุกเลม  แลวลงเลขหมายประจําเลมที่  1............ เชนเดียวกับตนขัว้ตั๋วรูปพรรณ 

17.   การเก็บรายงานสัตวขึน้ทะเบียน  หรือรายงานจําหนายสัตวขาดจากทะเบยีนหรือหลักฐาน อ่ืน ๆ  
เกี่ยวกับสัตวพาหนะใหเก็บคูราง  หรือสําเนาหรือตนฉบับไวอยางหนังสอืราชการอื่น ๆ  

18.   การทําลายตั๋วรูปพรรณหรือหนังสือราชการเกี่ยวกับสัตวพาหนะ  ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการทําลาย 
แบบพิมพและหนังสือราชการแผนกมหาดไทยในกอง  จงัหวัดและอําเภอ  พุทธศักราช  2478  
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คําอธิบายแบบพิมพ 

1. แบบ  ส.พ.  1 , 2 , 3 , 4 

ชองไดมาโดย  ใหลงวาลูกคอก  ลูกติด  หรือสัตวเพริด  สัตวปา  หรือสัตวของกลาง  ฯลฯ 
ชองอื่น ๆ มีรายละเอียดชัดอยูแลว 
2. แบบ  ส.พ.  5 , 6 , 7 , 8 
ภาพสัตว  วิธีโยงขวัญสัตวนัน้  ตองคิดแบงสัตวเปน  4  ทอน  คือผากลางตั้งแตหัวตลอดหางแบงเปนซาย 

ขวาเสียช้ันหนึง่  แลวคิดแบงกลางตัวใหเปนหนาหลังเสียอีกชั้นหนึง่  คงเปนทอนหนาซาย  ทอนหนาขวา ทอนหลัง
ซาย  และทอนหลังขวา  กึ่งกลางตัวนั้น  คือระยะกึ่งกลางจากขมอมถึงโคนหาง  ขวัญสัตวอยูตรงไหน  ก็จุดลงในภาพ
สัตวตรงนั้นแลวโยงไปทางดานนั้น  เชน  ขวัญที่ทอนหนาซายก็โยงเสนไปทางภาพสัตวขางซายหนา  ถามีขวัญอยูที่  
ขาขวาดานในหรือทางซายของขาขวาเชนนี้ , ก็ใหโยงขวัญไปทางขวา  แลวเขียนไวที่ปลายเสนโยงนอกกรอบภาพ 
สัตววา “ใน”  หามมิใหโยงเสนขวัญไปรวมในชองเดยีวกันเปนอนัขาด  คงโยงเพยีงชองละเสนเทานั้น  เมื่อโยงขวัญ
เสร็จแลว  ชองกรอบภาพสตัวชองใดวางก็ใหขดีเสนปดเสียทุกชอง 

ชองฉบับที่ใหลงเลข  2  ตอน ๆ หนาเปนเลขประจําป  ขึ้นปใหมก็ตั้งหนึ่ง  ไปใหมทกุ ๆ ทุกประเภทของ 
สัตว  ตอนหลงัเปนเลขทั่วไป  เร่ิมตั้งแตทาํตั๋วสัตวประเภทนั้น  ตวัแรกก็ลง  1  เรียงลําดับเรื่อยไปจนครบ  1  แสนขึ้น
ใหม  ทั้งนี้เพื่อจะทราบวาปหนึ่งในอําเภอนัน้ไดทําตัว๋รูปพรรณสัตวประเภทนั้น ๆ ไปกี่ตัว 

ชองขวัญ  ใหใชเขียนจํานวนขวัญสัตวที่มีทัง้หมดดวยตวัหนังสือ 
ชองตําหนิ  ใหลงตําหนิของสัตวโดยละเอียด  มีตําหนิหลายแหงก็ใหลงหลายแหง 
ชองหมายเหตุ  สําหรับจะบันทึกขอความพิเศษที่พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  และระเบียบการไดกําหนด 

ไว  หรือมิไดกาํหนดไวในบนัทึกที่อ่ืนใด 
ชองอื่น ๆ มีรายละเอียดอยูแลว 
ดานหลัง  ชองประเภทนิติกรรม  ใหลงประเภทนิตกิรรมตามลักษณะในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

เชน  ซ้ือ  ขาย  แลกเปลี่ยน  ให  จํานอง  ฯลฯ 
  ชองขอความแหงนิติกรรม  ใหบันทึกขอสัญญาหรือเงื่อนไขโดยยอพอไดใจความแจงชัด  เชน  ซ้ือขายเปนเงนิ  
50 บาท  จํานองเปนเงิน  80 บาท  ไถถอนการจํานองภายในวัน  เดือน  ป.................ฯลฯ 

ชองลายมือช่ือคูกรณีหรือคูสัญญาและพยาน  ใหลงลายมอืช่ือหรือลายนิ้วมือคูกรณีการพิมพนิ้วมือตองพิมพให
ชัดแจงเพื่อตรวจสอบไดงาย  กรณีใดกฎหมายบัญญัติไวใหมีพยานกใ็หลงลายมือช่ือพยานดวย  หากกฎหมายมิได
บัญญัติไวใหมพียานในกรณใีด  พยานกไ็มเปนสิ่งจําเปนตองมี 

กรณีขึ้นทะเบยีนของประเภทนิติกรรมหรือสัญญาใหเขียนวา “ขึ้นทะเบียน”  แลวขีดเสนโยงไปตามบรรทัด  
จนถึงชองลงลายมือช่ือนายทะเบียนอําเภอและประทับตรา  จึงลงลายมือช่ือนายทะเบียนและประทับตรา 

อนึ่ง  ถาตั๋วรูปพรรณไมพอทีจ่ะสลักหลังจดทะเบยีน  ใหใชแบบ  ส.พ.  9  ตอ  โดยประทับตราประจาํตอไวที่
ดานหนา   
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3.   แบบ  ส.พ.  10 , 11 , 12 , 13 
ขอความคงเหมือนกับแบบ ส.พ.  5 , 6 , 7 , 8 ทุกประการ  ผิดกันแตแบบ  ส.พ.  10 , 11 , 12 , 13  เปนสีเขียว  

แบบ ส.พ.  5 , 6 , 7 , 8  เปนสีขาว  การกรอกแบบนี้มีขอควรอธิบาย  คือ 
ชองหมายเหตุ  ใหบันทกึวา  ไดออกตัว๋รูปพรรณฉบับนีแ้ทนตัว๋รูปพรรณเดิม  ซ่ึง..........................  แลวลงนาม

นายทะเบียนและวัน  เดือน  ป  กํากับไว 
4.  แบบ  ส.พ.  14 , 15 , 16 , 17 
ใชสําหรับคัดรายการในตั๋วรูปพรรณ  ซ่ึงมีผูนํามาขอขึ้นทะเบียนจากตางทองที่ไวเปนทะเบยีนตอไป 
ชองอื่น ๆ มีรายละเอียดชัดอยูแลว 
5.  แบบ  ส.พ.  20 
ชองสีและตําหนิ  ใหลงจํานวนขวัญดวย 
ชองเหตุที่นําสตัว  ใหลงวานาํมาซื้อขายหรือยายภูมิลําเนา  ฯลฯ  เหลานี้เปนตน 
ชองอื่น ๆ มีรายละเอียดชัดอยูแลว 
6. แบบ  ส.พ.  21 
มีรายละเอียดชัดอยูแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย 
วันที่  20  มีนาคม  พุทธศักราช  2482 



  153 

 

หมายเหตุ   แบบพิมพเกีย่วกับทะเบียนสัตวพาหนะทั้งหมดมี  21  แบบ  คือ 
1. ส.พ.  1  ตั๋วเดนิทุงชาง 
2. ส.พ.  2  ตั๋วเดนิทุงมา 
3. ส.พ.  3  ตั๋วเดนิทุงโค 
4. ส.พ.  4  ตั๋วเดนิทุงกระบือ 
5. ส.พ.  5  ทะเบยีนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณชาง 
6. ส.พ.  6  ทะเบยีนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณมา 
7. ส.พ.  7  ทะเบยีนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณโค 
8. ส.พ.  8  ทะเบยีนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณกระบือ 
9. ส.พ.  9  ใบตอทะเบียนและตัว๋รูปพรรณ 
10. ส.พ.  10  ทะเบียนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณชางแทนฉบับหาย 
11. ส.พ.  11  ทะเบียนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณมาแทนฉบับหาย 
12. ส.พ. 12  ทะเบยีนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณโคแทนฉบับหาย 
13. ส.พ.  10  ทะเบียนและตนขัว้ตั๋วรูปพรรณกระบือแทนฉบับหาย 
14. ส.พ.  14  ทะเบียนและใบแทนตนขั้วตัว๋รูปพรรณชางมาจากตางอําเภอ 
15. ส.พ.  15  ทะเบียนและใบแทนตนขั้วตัว๋รูปพรรณมามาจากตางอําเภอ 
16. ส.พ.  16  ทะเบียนและใบแทนตนขั้วตัว๋รูปพรรณโคมาจากตางอําเภอ 
17. ส.พ.  17  ทะเบียนและใบแทนตนขั้วตัว๋รูปพรรณกระบอืมาจากตางอําเภอ 
18. ส.พ.  18  บัญชีสัตวประจําคอกซึ่งยังไมไดทําตั๋วรูปพรรณ 
19. ส.พ.  19  บัญชีสัตวที่ยังไมไดทําตั๋วรูปพรรณ 
20. ส.พ.  20  แจงความรับสัตวขึ้นทะเบยีน 
21. ส.พ.  21  แจงความจําหนายสัตวขาดจากทะเบียน 
ส.พ.  10 , 11 , 12  และ 13 (สีเขียว)  มีรายการเหมือนกับ ส.พ.  5 , 6 , 7  และ 8  

(สีขาว)  ผิดเฉพาะแตแบบพมิพสีขาวกับสีเขียวเทานั้น  
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 ดวยตามความในพระราชบญัญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457   มาตรา 123 ใหกรมการอําเภอ 
มีหนาที่คอยตรวจตราอุดหนนุผูปกปกรักษา อยาใหผูใดรกุลํ้าเบียดเบยีนที่วัดหรือที่กศุลสถานอยางอื่น อันเปนของกลาง
สําหรับมหาชนนั้น บัดนี้ทรงพระราชดําริเห็นวาที่ศาลจาวซึ่งเปนสถานที่เคารพและกระทําพิธีกรรมตามลัทธิของ
ประชาชนบางจําพวกในประเทศไทย นับวาเปนที่กุศลสถานสําหรับมหาชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงสมควรจะวางระเบยีบการ
ปกปกรักษาขึน้ไวใหเปนหลักฐาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเสนาบดีกระทวงนครบาลและเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ตั้งกฎขอบังคับขึ้นตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 
ดังตอไปนี ้

วาดวยการใชกฎและอธิบายคํา 
ขอ 1 กฎนี้ใชเฉพาะแตศาลจาวที่ตั้งอยูในทีด่ินซึ่งรัฐบาลเปนเจาของหรอืเปนผูปกปกรักษาเทานัน้ 
ขอ 2 คําบางคําที่มิไดมีความหมายใหเขาใจเปนอยางอื่นแลว ใหพึงเขาใจดังนี้คือ 
ก. คําวา ศาลจาว นั้น หมายความวา สถานที่กอสรางขึ้นเปนทรวดทรงสําหรับประดษิฐานรูปเคารพ และ

กระทําพิธีกรรมตามลัทธิของคนบางจําพวก เชนชนจีนเปนตน และใหหมายความรวมตลอดถึงสถานที่ถาวร ซ่ึงสราง
ขึ้นประกอบกบัศาลจาว เชนโรงสําหรับกินเจ เปนตน 

ข. คําวา ที่ศาลจาว นั้น หมายความถึงที่ดินที่ศาลจาวตั้งอยูและหมายความตลอดเขตบริเวณทีด่ินของศาลจาว
ดวย 

ค. คําวา ใบอนญุาตตั้ง นั้น หมายความวา หนังสือที่ผูมีอํานาจตามกฎนีอ้อกใหไวแกผูจัดการปกรองศาลจาว
หรือผูตรวจตราสอดสองกิจการในศาลจาว 

ฆ. คําวา ผลประโยชน นั้น หมายความวาทรัพยสมบัติรายไดอันพึงบังเกิดมีแกศาลจาวนั้น ๆ และหมายความ
ตลอดถึงรายจายดวย 

วาดวยท่ีดินที่ศาลจาวตั้งอยู 
ขอ 3 ศาลจาวที่ตั้งอยูในทีด่นิเอกชนมกีรรมสิทธิ์เปนเจาของนั้นไมเกีย่วกับกฎฉบับนี ้เวนไวแตเอกชนผูมี

กรรมสิทธิ์เปนเจาของ ไดอุทิศที่ดินของตนใหเปนสมบตัิสําหรับศาลจาวโดยสิทธิ์ขาดในขณะใด ที่ดินนั้นยอมตกมาอยู
ในความปกครองรักษาของรัฐบาลพึงทํานบุํารุงเพื่อประโยชนมหาชนตามความในกฎนี้ 

ขอ 4 ที่ดินที่ศาลจาวตั้งอยูในที่ดินของรัฐบาลก็ดี หรือในที่ดินของเอกชนแตไดอุทิศใหเปนสมบัตสํิาหรับศาล
จาวโดยสิทธิ์ขาดแลวก็ด ีในเขตกรุงเทพมหานครใหมีโฉนดไวในนามกรมพระนครบาลหัวเมืองนอกจากเขต
กรุงเทพมหานครใหมีโฉนดหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินไวในนามกรมปกครองกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น 

ขอ 5 ผูใดมีความปรารถนาจะอุทิศที่ดินของตนที่มีหรือยงัไมมีศาลจาวตั้งอยูแลวใหเปนสมบัติสําหรับศาลจาว
โดยสิทธิ์ขาด ใหยืน่เรื่องราวสําแดงความปรารถนาเปนลายลักษณอักษรมอบหมายใหแกนายอําเภอผูปกครองทองที่ ๆ 
ที่ดินตั้งอยูในเรื่องราวที่จะยืน่ตองมขีอความดังตอไปนี ้คือ 

(ก) ช่ือและที่อยูของผูซ่ึงจะอทุิศที่ดินให 

กฎเสนาบด ี วาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลจาว 
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(ข) รายการละเอียดของที่ดนิซึ่งจะอุทิศใหพรอมทั้งหนาโฉนดหรือหลักฐานสิ่งสําคัญสําหรับที่ดินนั้น
กํากับไปดวย 

ขอ 6 ที่ศาลจาวแหงใดซึ่งตกอยูในความปกครองของรัฐบาลตามกฎนี ้ถาผูใดจะกระทาํการกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดลงหรือมีความประสงคจะทําการสถาปนาตอเติมขึ้นใหมก็ดีใหแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรตอนายอําเภอ
ผูปกครองทองที่ ๆ ที่ดินตั้งอยู เมื่อไดรับอนุญาตจากอธบิดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแลวจึงกระทําการนัน้ได 

ขอ 7 ในที่ซ่ึงยงัมีศาลจาวตั้งอยูตราบใด โดยปรกติจะไมมกีารเปลี่ยนแปลงฐานะเปนอยางอื่น เวนไวแตศาล
จาวนัน้จะไดเลิกรางไปหมดแลว หรือวารัฐบาลมีความจาํเปนที่จะตองใชประโยชนในราชการโดยตรง 

ขอ 8 ที่ดินที่ยงัมีศาลจาวอยู ณ บัดนี้ก็ด ีหรือปรากฏวาไดเคยมีศาลจาวตัง้อยูก็ด ีถาแมพิสูจนไมไดความ
แนนอนวากรรมสิทธิ์ไดตกเปนของเอกชน ก็ใหลงสันนิษฐานวาเปนที่ดินสําหรับศาลจาวอยูในความปกครองของ
รัฐบาล 

วาดวยฐานะของศาลจาวและทะเบียนศาลจาว 
ขอ 9 ศาลจาวที่ไดกอสรางขึ้นดวยวตัถุมีฐานะอันมัน่คงถาวรนอกจากทีต่ั้งอยูในทีด่ินของเอกชนมีกรรมสิทธิ์

เปนเจาของ ใหมีทะเบยีนบญัชีไวใหเปนหลักฐาน 
ขอ 10 ทะเบียนบัญชีศาลจาว ใหมีรายการดังนี ้คือ 
1. เลขลําดับจํานวนศาลจาว 
2. ช่ือศาลจาว 
3. ตําบล อําเภอ และจังหวัด ศาลจาวตั้งอยู 
4. ช่ือ และอาย ุผูปกครองศาลจาว และผูตรวจตราสอดสอง 
5. ช่ือแซสกุล ชาติกําเนิด และบังคับสังกัดมูลนายของผูปกครองศาลจาวและผูตรวจตราสอดสอง 
6. อาชีวะ และที่สํานักอาศัยของผูปกครองศาลจาวและผูตรวจตราสอดสอง 

วาดวยการตั้งและถอนผูจัดการปกครองศาลจาว และผูตรวจตราสอดสอง 
ขอ 11 การรักษาหรือกระทํากิจเพื่อประโยชนแกศาลจาวโดยเฉพาะนั้น ใหมีผูจัดการปกครองและผูตรวจตรา

สอดสองศาลจาวขึ้นไว แลวแตอธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวดั สมุหเทศาภิบาลหรอืผูวาราชการจงัหวัด 
จะกําหนดโดยสมควรแกศาลจาวแหงใด หรือหลายศาลจาวรวมกนัจะใหมีผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสอง
มากนอยเพียงใดก็ได 

ขอ 12 ผูที่สมควรจะเปนผูจดัการปกครอง และผูตรวจตราสอดสองศาลจาวไดนั้น ตองประกอบพรอมดวยองค
คุณสมบัติ คือ 

1. ตองเปนผูมีความเคารพนบัถือในลัทธินั้น 
2. ตองเปนคนที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
3. ตองเปนคนมีหลักฐานในอาชีวะหรือมีหลักทรัพยด ี
4. ตองเปนคนที่ไมเคยตองคาํพิพากษาของศาล ฐานเปนอัง้ยี ่หรือซองโจรผูราย ลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย 

ปลนทรัพยสลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกทรัพย หรือรับของโจร และไมเคยโตเถียงกรรมสิทธิ์ที่ศาลจาว 
5. ตองเปนคนที่อยูในใตบังคบักฎหมายฝายไทย 
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ขอ 13 ผูใดมีความปรารถนาจะเปนผูจัดการปกครองหรือเปนผูตรวจตราสอดสองศาลจาว ถาในเขต
กรุงเทพมหานครใหยื่นเรื่องราวตออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด นอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น
เร่ืองราวตอสมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการจังหวดั เมื่ออธิบดีกรมพระนครบาลหรอืนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล
หรือผูวาราชการจังหวดั พิจารณาเหตุผลประกอบพรอมดวยองคคุณสมบัติดังวามาในขอ 12 นั้นแลว ก็ใหออก
ใบอนุญาตตั้งไดตามที่เหน็สมควร 

ขอ 14 เมื่อผูใดไดรับอนุญาตตั้งตามความในขอ 13 แลวโดยปรกตยิอมมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้คือ 
ก. ผูจัดการปกครองศาลจาว มีอํานาจและหนาที่จัดการทั่วไปในกจิการเพื่อประโยชนแก 

ศาลจาวโดยฐานะและกาลอนัสมควร และมีอํานาจหนาที่เขาเปนโจทกหรือจําเลยในอรรถคดี ทั้งแพงและอาญาอันเกี่ยว
ดวยเร่ืองศาลจาวทุกประการ 

ข. ผูตรวจตราสอดสอง มีอํานาจและหนาที่ตรวจตรากจิการอันเกีย่วดวยศาลจาวทุกประการ 
ตลอดถึงสรรพทะเบยีนบัญชีทั้งปวงอันเนือ่งดวยกิจการหรือผลประโยชนสําหรับศาลจาวครอบงําเหนือผูจัดการ
ปกครองศาลจาวนั้น 

ขอ 15 กิจการสําหรับศาลจาว ซ่ึงเปนกิจทีช่อบดวยกฎหมายใหผูจัดการปกครองกับผูตรวจตราสอดสอง     
ศาลจาว ปรองดองพรอมใจตกลงกระทําไปได ถามีความเห็นแตกตางกนั ใหอธิบดกีรมพระนครบาลหรือนครบาล
จังหวดั สมุหเทศาภิบาลหรอืผูวาราชการจงัหวัดเปนผูช้ีขาด แลวกระทําไปตามคําชี้ขาดนั้น 

ขอ 16 ถาและเมื่อใดมีอรรถคดีพิพาทกนัดวยเร่ืองศาลจาวจะเริ่มเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวก็ด ี 
หรือวาเมื่อถึงที่สุดแลวกด็ ีใหผูจัดการปกครองศาลจาวแจงเหตุการณใหอธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวดั 
สมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง 

ขอ 17 เมื่อใดความปรากฏขึ้นชัดเจน หรือสงสัยวามีการสบคบกันเปนอั้งยี่ หรือซองโจรผูราย หรือสมคบกัน
เลนการพนันที่กฎหมายหามในศาลจาวหรือในสถานที่ตาง ๆ  ซ่ึงอยูในบริเวณที่ศาลจาวใด ใหผูจัดการปกครองหรือ
ผูตรวจตราสอดสองศาลจาวนั้น รายงานแจงเหตกุารณตอนายอําเภอผูปกครองทองที่โดยละเอยีด 

ขอ 18 ผูใดไดรับใบอนุญาตตั้งใหเปนผูจัดการปกครองหรือเปนผูตรวจตราสอดสองศาลจาวแลวภายหลังความ
ปรากฏวาผูนัน้บกพรองดวยองคคุณสมบตัิดังวามาในขอ 12 นั้นก็ด ีหรือไดประพฤติการทุจริตตอหนาที่อยางใด ๆ ก็ดี 
หรือขัดขืนไมแจงเหตุการณดังวามาในขอ 16, 17 นั้นก็ด ีอธิบดีกรมพระนครบาลหรอืนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล
หรือผูวาราชการจังหวดั จะสั่งถอนและเรียกใบอนุญาตตัง้คืนจากผูนั้นเสียก็ได บรรดาสมุดบัญชีอันเกี่ยวดวยศาลจาว
นั้นใหมอบแกผูหนึ่งผูใดซึ่งอธิบดีกรมพระนครบาลหรอืนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการจังหวดั     
จะสั่งใหมอบทั้งสิ้น 

ขอ 19 ผูใดไดมีตําแหนงเปนผูจัดการปกครอง หรือเปนผูตรวจตราสอดสองศาลจาวอยูแลวแตกอนออกกฎนี ้
ใหยืน่เรื่องราวขอใบอนุญาตตั้งเสียตามกฎนี้ภายในเวลา 3  เดือนนับตั้งแตวนัที่ออกกฎนี้เปนตนไป และตองปฏิบัติการ
ตามกฎนี้ทุกประการ ถามิฉะนั้นใหถือวาผูนั้นไมมีตําแหนงหนาที่อยางใดเลย 
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วาดวยประโยชนอันเกิดแกศาลจาว 
ขอ 20 ถาในที่ใดเมื่ออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรอืผูวาราชการจงัหวัด 

เห็นเปนการสมควรที่จะสั่งใหผูจัดการปกครอง หรือผูตรวจตราสอดสองศาลจาวทําหรือยื่นบัญชีแสดงผลประโยชน
รายไดรายจาย เปนรายเดือนหรือรายปหรือเปนพิเศษในขณะใดก็มีอํานาจที่จะสั่งได และเมื่อเห็นสมควรที่จะให
ประกาศโฆษณาการใหสาธารณชนทราบดวยก็ได 

ขอ 21 ศาลจาวหรือสถานทีต่าง ๆ ซ่ึงอยูในบริเวณที่ศาลจาวกด็ ีและบรรดาสมุดบัญชอัีนเกี่ยวดวย
ผลประโยชนสําหรับศาลจาวก็ด ีเมื่ออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการ
จังหวดั เห็นเปนการสมควรกม็ีอํานาจที่จะสั่งใหกรมการอําเภอเขาไปตรวจตรา หรือเรียกเอามาตรวจตราในเวลาใดก็ได
กําหนดโทษผูกระทําผิด 

ขอ 22 ผูใดบังอาจบุกรุกเขาไปในอสังหารมิทรัพยสําหรับศาลจาวหรือเขาไปในทีน่ั้น ๆ โดยมิชอบดวย
กฎหมาย หรือเขาไปซอนตัวอยูโดยไมมเีหตุสมควรที่จะเขาไป หรือเมื่อผูมีความชอบธรรมไดวากลาวขับไลใหออกไป
แลวยังขนือยูอีก ผูนั้นมีความผิดใหลงโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 200 บาท หรือทั้งสองสถาน 

ถาการกระทําผิดเชนวามาขางบนนี ้ไดกระทําในเวลาค่ําคืนก็ด ีกระทําโดยใชอุบาย ใชกําลังทําราย หรือขูเข็ญ
วาจะทํารายเขาก็ด ีกระทําโดยมีศาสตราวุธก็ด ีหรือคุมสมคัรพรรคพวกตั้งแต 3 คนหรือกวา 3 คนขึ้นไปบุกรุกกด็ี 
ผูกระทําผิดเชนวานี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวา 3 ปและปรับไมเกนิ 500 บาทดวยอีกโสตหนึ่ง 

ขอ 23 ผูใดเจตนาขัดขวางมใิหผูจัดการปกครองหรือผูตรวจตราสอดสองศาลจาวไดกระทําการตามหนาที่โดย
ปกต ิมีความผิดใหปรับไมเกนิ 200 บาท   

ขอ 24 ผูจัดการปกครอง หรือผูตรวจตราสอดสองศาลจาวขัดขืนไมยอมมอบบรรดาสมุดบัญชีตามความในขอ 
18 ตอนที่ 2 กด็ี หรือไดมอบใหไมส้ินเชิงกด็ี หรือขัดขืนไมทําตามคําสั่งดังวามาในขอ 20 ก็ด ีมีความผิดฐานขัดคําสัง่
เจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 314 ขอ 2 

และถาไดทําบญัชียื่น หรือประกาศโฆษณาการตามความในขอ 20 นั้นโดยลักษณะอันเปนเท็จ ถาการที่ทําลง
นั้นยังไมถึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูนั้นมีความผิดใหปรับไมเกนิกวา 200 บาท 

ขอ 25 ผูจัดการปกครองหรือผูตรวจตราสอดสองศาลจาวซึ่งไดถูกถอนและเรยีกใบอนุญาตตั้งคืนเสียแลว ดังวา
ไวในขอ 18 ตอนที่ 1 ยังคงขนืทําการอยูในตําแหนงเดิมกด็ีหรือละเวนไมรายงานแจงเหตุการณตอนายอําเภอผูปกครอง
ทองที่ดังวาไวในขอ 17 ก็ดีมีความผิดใหลงโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 500 บาท 

ผูใดมีหนาทีเ่ปนผูจัดการปกครองศาลจาวอยูแลวแตกอนออกกฎนีไ้มปฏิบัติตามขอ 19 และคงทําการอยูตอไป
อีก ผูนั้นมีความผิดควรลงอาญาดังกลาวมาขางบนนี ้
 
 
 
 
 
 

 

กฎนี้ใหไว ณ วันที ่15 มีนาคม พระพุทธศักราช 2463 
มหาอํามาตยนายก เจาพระยายมราช   เสนาบดีกระทรวงนครบาล 

มหาเสวกเอก เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศกัดิ ์ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
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              โดยที่เหน็เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. 2517   
ใหเหมาะสมกบัสภาวะการและระเบียบบรหิารราชการในปจจุบัน  จึงวางระเบยีบกระทรวงมหาดไทยเกีย่วกับการ
ดําเนินงาน  และการเงินของศาลเจาไว  ดังนี้ 

หมวด  1 บททั่วไป 

ขอ  1  ระเบียบนี้ใหเรียกวา  “ระเบียบวาดวยการเงินของศาลเจา  พ.ศ. 2520” 
              ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชทุกจงัหวัดและกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
             ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินของศาลเจา  พ.ศ. 2517  บรรดาระเบียบตาง ๆ ที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนีแ้ทน 

หมวด  2 การจัดหา 
ขอ  4  เงินของศาลเจานั้น  ใหหมายความถงึ 

4.1  รายไดจากการใหเชาทีด่ินของศาลเจา 
4.2  รายไดจากการใหเชาอาคารของศาลเจา 

                          4.3  รายไดจากการที่ผูเชาอทุิศใหเปนเงินคาบํารุงศาลเจา 
                          4.4  เงินที่มีผูอุทิศใหแกศาลเจา 
                          4.5  รายไดจากการดําเนินงานของศาลเจา 
                         4.6  รายไดซ่ึงไดมาโดยประการอื่น 

ขอ  5  การใหเชาที่ดินหรืออาคารของศาลเจา  ใหผูประสงคจะขอเชายืน่เรื่องราวพรอมดวยความเห็นชอบของ
ผูจัดการปกครอง  และผูตรวจตราสอดสองศาลเจาที่ขอเชาตอนายอําเภอทองที่  และใหนายอําเภอทองที่สงเรื่องราว  
พรอมทั้งเสนอความเห็นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  เพื่อขออนุมัตติอกระทรวงมหาดไทยกอนทุกราย 

การใหอยูอาศยัในทีด่ินหรืออาคารของศาลเจา  ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยกอน 

หมวด  3 การเก็บรักษา 
ขอ  6  การเก็บเงินคาเชาและคาบํารุงศาลเจาจากผูเชา  ซ่ึงผูเชาจะตองชําระตามขอผูกพันในสัญญาใหผูจัดการ

ปกครองเปนผูจัดเก็บและสงตอนายอําเภอทองที่ภายใน 7 วัน  นับแตวนัไดรับเงิน  โดยใหผูจัดการปกครองศาลเจา
ไดรับเงินคาใชจายเปนจํานวนรอยละ 10  ของจํานวนเงนิคาเชาที่เก็บได  แตเงนิคาบํารุงศาลเจาไมใหหกัคาใชจาย 

ในกรณีที่เหน็เปนการสมควร  นายอาํเภอทองที่หรือผูวาราชการจังหวดั  มีอํานาจสั่งหรือกําหนดเงือ่นไขใหผู
เชานําเงินคาเชาและคาบํารุงศาลเจาไปชําระ  ณ  ทีว่าการอําเภอได  ในกรณีนี้ไมใหหกัเปนคาใชจายสําหรับผูจัดการ
ปกครองศาลเจา 
             ขอ  7  เงินที่มีผูอุทิศให  หรือไดมาโดยประการอื่น  ใหผูจัดการปกครองศาลเจานําสงนายอําเภอทองที่ภายใน  
7  วัน  นับแตวนัไดรับเงิน  และเงินทีไ่ดจากการดําเนินงานของศาลเจาใหผูจัดการปกครองศาลเจาจัดทําบัญชีรายรับ  
รายจาย  พรอมดวยเงินเหลือจายสงนายอาํเภอทองที่ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. 2520 
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             ขอ  8  เมื่อนายอําเภอทองทีไ่ดรับเงินของศาลเจาแลว  ใหออกใบเสร็จรับเงินใหเปนหลักฐาน  และลงบัญชี
ของศาลเจาแยกไวเปนรายศาลเจา 
             ขอ  9  ใหนายอําเภอทองที่มหีนาที่ควบคุมตรวจตราการดําเนินงานของศาลเจา  การรับเงินของศาลเจา  และ
เรงรัดจัดเกบ็เงนิของศาลเจาใหเรียบรอย 
             ขอ  10  ใหนายอําเภอทองทีร่วบรวมเงินสงจังหวดัเดือนละ  1  คร้ัง  ตามบัญชีแบบ 1  ทายระเบยีบนีแ้ละให
จังหวดันําเงนิที่เกิน  5,000 บาท  (หาพนับาทถวน)  สงกรมการปกครองตามระเบียบในขอ  11 

ขอ  11  ใหจังหวัดเก็บรักษาเงินไวทั้งสิน้ไมเกิน  5,000 บาท  (หาพนับาทถวน)  จํานวนเงินที่เกินกวานัน้  ให
นําสงกรมการปกครองตามบัญชีแบบ  2  ทายระเบยีบนี ้

หมวด  4 การใชจาย 
ขอ  12  การใชจายเงินของศาลเจาตามขอ  4  จะจายไดในกรณดีังตอไปนี้ 

         12.1  เพื่อการบูรณะซอมแซมศาลเจาหรือทรัพยสินของศาลเจาหรือทีจ่ะเปนประโยชนตอกิจการของ
ศาลเจาโดยตรง 
                           12.2  เพื่อการบรรเทาทุกขแกผูประสบสาธารณภัย 
                           12.3  กิจการสาธารณกุศลอื่น ๆ หรือกิจการที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
                           12.4  คาใชจายสําหรับเจาหนาที่และคณะกรรมการฯ ในการปฏิบัติงานของศาลเจา  ตามที่
กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
              ขอ  13  ผูที่จะเสนอขอจายเงนิของศาลเจา  ไดแกบุคคลตอไปนี้  คือ 
                            13.1  ผูจัดการปกครองและผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 
                            13.2  ผูวาราชการจังหวัด 
                            13.3  ผูอํานวยการกองการทะเบียน  กรมการปกครอง  หรืออธิบดีกรมการปกครอง  หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
             ขอ  14  การจายเงนิของศาลเจาเพือ่กิจการอื่น ๆ  นอกจากทีไ่ดกําหนดไวตามขอ  12.1  ใหเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมตรวจตราสอดสองกิจการตาง ๆ ของศาลเจา  ที่กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งไวพิจารณาอนญุาตกอนทุกราย  
เวนแตรายจายนั้นอยูในอาํนาจสั่งจายของปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือ  อธิบดีกรมการปกครอง จะนําเสนอเพือ่
พิจารณาสั่งจายโดยไมตองเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาก็ได 
             คาใชจายประจําของศาลเจา  ใหจายจากเงินรายไดของศาลเจานั้น  และใหขออนุมัติตอกระทรวงมหาดไทย
กอนทุกราย 

หมวด  5 การสั่งจาย 
            ขอ  15  หามมิใหส่ังจายเงินของศาลเจาใดศาลเจาหนึ่ง  ซ่ึงเมื่อจายไปแลวเหลือไมพอแกการที่จะบรูณะ
ซอมแซมศาลเจานั้นไดโดยปกติวิสัย 
            ขอ  16  อํานาจการสั่งจายเงนิของศาลเจาตามขอ  12  นั้น  ใหบุคคลดงัตอไปนี้มีอํานาจสั่งจาย  คอื 
                         16.1  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งจายตามขอ  12.1  ไดรายหนึ่งไมเกิน 1,000.00บาท   
(หนึ่งพนับาทถวน)  ถาเงินเกิน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานขออนุมัติจากอธิบดี
กรมการปกครอง 



  160 

                          16.2  ใหอธิบดีกรมการปกครองมีอํานาจสั่งจายได  รายหนึ่งไมเกนิ 5,000.00 บาท (หาพันบาท
ถวน) 
                          16.3  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งจายไดรายหนึ่งไมเกิน 10,000.00บาท       (หนึ่งหมื่น
บาทถวน)  ถาเกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมืน่บาทถวน)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดสอง
กิจการตาง ๆ ของศาลเจา 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  สิงหาคม  2520 
สมัคร  สุนทรเวช  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่  177/2546  ลงวันที่  28  เมษายน  2546  ไดแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม
ตรวจตราสอดสองกิจการตาง ๆ  ของศาลเจา  และคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องราวศาลเจาในกรุงเทพมหานครไปแลว  นัน้ 

เนื่องจากกรมการปกครองมีคําสั่ง ที่ 1144/2551  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2551  แบงสายงานความรับผิดชอบ
ของรองอธิบดีกรมการปกครอง  และคําสั่ง  ที่ 1145/2551  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2551  มอบหมายใหรองอธิบดี
กรมการปกครองปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมการปกครอง  ประกอบกับคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร  ไดมีมติที่ประชุมฯ  คร้ังที่ 10/2550  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ  2550  เห็นชอบปรับปรุงโครงสราง
ของกองปกครองและทะเบยีน  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  โดยยกฐานะเปนสวนราชการที่มีฐานะสูงกวากอง        
เปนสํานักงานปกครองและทะเบียน  สํานกัปลัดกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งแบงสวนราชการภายใน  เปน  สวนความ
มั่นคงภายในและราชการสวนภูมภิาค  ทําใหการเรียกชื่อตําแหนงของกรรมการและอนุกรรมการตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย  ที่ 177/2546  ลงวันที่  28  เมษายน  2546  เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น  เพื่อใหการเรียกชื่อตาํแหนงในกรรมการคณะกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการศาลเจาถูกตอง      
เปนปจจุบนั  และเปลี่ยนแปลงกรรมการบางตําแหนงใหเหมาะสม  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงยกเลิกคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย  ที่ 177/2546  ลงวันที่  28  เมษายน  2546  และแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ ศาลเจาชุดใหม  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดสองกิจการตาง ๆ ของศาลเจา  ประกอบดวย 
1.1   ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                        เปนประธานกรรมการ 
1.2  อธิบดีกรมการปกครอง                                           เปนรองประธานกรรมการ  

 1.3  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกํากับดแูล                 เปนกรรมการ 
สํานักงานปกครองและทะเบียน 
1.4  อธิบดีกรมที่ดิน                                                       เปนกรรมการ 
1.5  รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุมภารกจิดาน          เปนกรรมการ 
สนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ 
1.6  ผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง เปนกรรมการ 
1.7 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  กรมการปกครอง                        เปนกรรมการ 
1.8 ผูอํานวยการกองคลัง  กรมการปกครอง                เปนกรรมการ 
1.9  ผูอํานวยการสวนการทะเบียนทัว่ไป                      เปนกรรมการและเลขานุการ 
สํานักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
1.10 หัวหนาฝายบริหารงานทะเบียนเพื่อความมั่นคง    เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
สวนการทะเบยีนทัว่ไป  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
1.11 หัวหนางานทะเบยีนศาลเจา ฝายทะเบยีนงาน      เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ทะเบียนเพื่อความมั่นคง  สวนการทะเบยีนทั่วไป  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ท่ี 198/2552   
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับกิจการศาลเจา 
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มีหนาที่ควบคมุตรวจตราสอดสองกิจการตาง ๆ ของศาลเจา ทั่วราชอาณาจักร  โดยมีอํานาจสั่งการเกี่ยวกับ 
การบูรณะซอมแซม  การจัดหาผลประโยชน  การจายเงินของศาลเจา และการพิจารณาสั่งการเกี่ยวกบัการเชาที่ดินและ
อาคารของศาลเจา  รวมทั้งกจิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศาลเจา 

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องราวศาลเจาในกรุงเทพมหานคร   ประกอบดวย 
2.1 รองอธิบดีกรมการปกครอง     เปนประธานอนุกรรมการ 
กลุมภารกิจดานสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ 
2.2  ผูอํานวยการสํานกังานปกครองและทะเบียน           เปนรองประธานอนุกรรมการ 

             สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
2.3  ผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง           เปนอนุกรรมการ 

             2.4  ผูอํานวยการสวนการทะเบยีนทั่วไป                 เปนอนุกรรมการ 
สํานักบริหารการทะเบยีน  กรมการปกครอง 
2.5  ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล                  เปนอนุกรรมการ 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
2.6  ผูอํานวยการสวนความมัน่คงภายในและราชการสวนภูมิภาค เปนอนุกรรมการ 
สํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
2.7  หัวหนาฝายบรหิารงานทะเบียนเพื่อความมั่นคง   เปนอนุกรรมการและเลขานกุาร 
สวนการทะเบยีนทัว่ไป สํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
2.8  เจาพนกังานปกครอง 7 ผูรับผิดชอบ                   เปนอนุกรรมการและเลขานกุาร 
งานทะเบยีนศาลเจา สวนความมั่นคงภายในและทะเบียน   
สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 
2.9  หัวหนางานทะเบยีนศาลเจา                                  เปนอนุกรรมการและเลขานกุาร 
ฝายบริหารงานทะเบยีนเพื่อความมั่นคง สวนการทะเบยีนทั่วไป   
สํานักบริหารการทะเบยีน  กรมการปกครอง 
มีหนาที่พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาที่ดินและอาคารของศาลเจา  การปรับปรุงการใช

ที่ดิน  การจดัสรางและปรับปรุงอาคารของศาลเจาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  รวมทั้งกิจการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับ    
ศาลเจาในกรุงเทพมหานคร  กอนเสนอคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดสองกิจการตาง ๆ ของศาลเจา                
เพื่อพิจารณาสัง่การตอไป 

ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 

 

ส่ัง  ณ  วันที่  11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2552 
นายชวรัตน  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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         พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคมุสุสานและฌาปนสถานจึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํา แนะนํา และยนิยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
             มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
             มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
             มาตรา 3 ใหยกเลิก 
             (1) พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช 2481 
             (2) พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 
             มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
             สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หมายความวา  สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ  ฝง หรือเผาศพ สําหรับ
ประชาชนทั่วไปแตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
สุสานและฌาปนสถานเอกชน หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ  ฝง หรือเผาศพ สําหรับตระกูลหรือครอบครัว  
หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว  แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน เจาพนักงาน
สาธารณสุข หมายความวา  เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตัิการ
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
             พนักงานเจาหนาที่  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
             เจาพนักงานทองถ่ิน หมายความวา 
             (1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการเขต  หรือผูชวยผูอํานวยการเขต  ซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
             (2) ผูวาราชการจังหวดั หรือนายอําเภอ หรือปลัดอาํเภอผูเปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอ  ซ่ึงผูวาราชการจังหวดั
มอบหมาย  สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล  เขตสุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา 

(3) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี หรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายสําหรับในเขตเทศบาล 
(4) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือพนักงานสุขาภิบาลซึ่งประธานกรรมการ

สุขาภิบาลมอบหมาย  สําหรับในเขตสุขาภบิาล 
             (5) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับในเขตเมอืงพัทยา รัฐมนตรี  
หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
             มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบงัคับแกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะทีก่ระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภบิาล  หรือเมืองพัทยาจดัตั้ง  และดําเนินการ 

มาตรา 6 หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถ่ิน  การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ. 2528 
ใหไว ณ วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2528 
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มาตรา 7 เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชนเสร็จแลว หามมิ
ใหดําเนินการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินการขออนุญาต  และ การอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาจะขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการดวยก็ได 

มาตรา 8 ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) มีอายไุมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(4) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(5) (ยกเลิก)ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษในกรณีทีน่ิติบคุคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ผูแทนของนิติบคุคล
นั้นตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวย 
  [ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2550] 

มาตรา 9 ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6  หรือมาตรา 7  ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย   ณ  ทีท่ําการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  มาตรา 10 หามมิใหผูใดเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่อ่ืนนอกจากในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรอืเคหสถานเปนการ
ช่ัวคราว เวนแตจะไดรับอนญุาตเปนหนังสือจากเจาพนกังานทองถ่ินในกรณีที่สถานที่อ่ืนตามวรรคหนึ่งอยูในเขต
จังหวดัซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล  เขตสุขาภิบาลและเขตเมอืงพัทยา  ผูวาราชการจังหวดัอาจมอบหมายใหเจาพนักงานฝาย
ปกครอง  หรือกํานันแหงทองที่ เปนผูอนุญาตแทนได 
  มาตรา 11 ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือ  เมืองพัทยา มีอํานาจ
ออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด  เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแต
กรณี เพื่อกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังตอไปนี ้
  (1) คาธรรมเนยีมไมเกนิอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (2) เขตหรือสถานที่ที่หามมใิหจดัตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  (3) ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน 

(4) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและเครื่องใชในการนี้ใหตองดวย
สุขลักษณะ 

(5) หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน  การสงรายงาน
และการอื่นใดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุข และอนามัยของ
ประชาชน 
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มาตรา 12 ใบอนุญาตตามมาตรา 6 และมาตรา 7 ใหใชไดจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม  ของปที่สามนับแตปที่
ออกใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิน้อายุ 
เมื่อไดยืน่คําขอแลว ใหบุคคลดังกลาวเปนผูจัดตั้งหรือผูดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งเปน
หนังสือไมอนญุาตใหตออายใุบอนุญาตนั้นการขอตออายใุบอนุญาตและการตออายใุบอนุญาต  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 13 ในกรณีที่เจาพนกังานทองถ่ินไมออกใบอนุญาตตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 หรือไมตออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา 12 ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวนัที่ทราบคํา ส่ังไมออกใบอนุญาตหรอืไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ิน     
คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา 14 หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และ            
ฌาปนสถานเอกชน เวนแตผูไดรับใบอนญุาตตามมาตรา 6 จะเปนผูขอและไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินแลว 

มาตรา 15 ในการปฏิบัติหนาที่ เจาพนกังานสาธารณสุข พนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
เขาไปในบริเวณสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ผูไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 6 หรือมาตรา 7 และผูที่เกี่ยวของซึง่อยูในบริเวณนั้น ตองอํานวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  
  ถาปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ให            
เจาพนกังานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่แจงให  เจาพนกังานทองถ่ินทราบ เพื่อส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติ
ใหถูกตอง 

มาตรา 16 เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนมีสภาพหรือมี
การใชที่เปนหรืออาจเปนอันตรายแกประชาชน ใหเจาพนกังานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให ผูไดรับใบอนญุาตตามมาตรา 6 
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น ภายในเวลาที่ กําหนด 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสสุานและฌาปนสถานนั้นไดโดย
เรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 

มาตรา 17 นอกจากกรณีตามมาตรา 16 เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7  ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 15 วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวดั เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล หรือ
ขอบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตามมาตรา 11  เจาพนกังานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นมีกําหนดเวลาตามที่
เห็นสมควร  แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ส่ังพักใชใบอนุญาต  หรือจะสั่งเพกิถอนใบอนุญาตเสียก็ได ทั้งนี้ ผูถูก
ส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนญุาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง คํา
วินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
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มาตรา 18 การอุทธรณตามมาตรา 13 หรือมาตรา 17 ใหยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินเพือ่เสนอตอไปยงั
รัฐมนตรีโดยมิชักชา 

มาตรา 19 ในกรณีอุทธรณคาํสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต   ตามมาตรา 13 
หรือกรณีอุทธรณคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจาพนกังานทองถ่ิน ตามมาตรา 17  
  ผูอุทธรณยังคงมีสิทธิเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนในระหวางรอคําวินจิฉัยของรัฐมนตรี 

มาตรา 20 ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7  สูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให     
ผูไดรับใบอนญุาตยื่นคํา ขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดทราบถงึการ
สูญหายถูกทําลาย หรือชํารุด 

มาตรา 21 ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6  ซ่ึงประสงคจะเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

มาตรา 22 ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคํา วินิจฉัยยืนตามคําสั่งของเจาพนกังานทองถ่ิน ซ่ึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา 17 หรือในกรณีทีผู่ไดรับใบอนญุาต
ตามมาตรา 6  เลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา 21  ถามีกิจการใน
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ยังจะตองกระทําอยู ใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นกระทาํกิจการในหนาที่ใหเสรจ็สิ้นภายใน
เวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดถาผูไดรับใบอนุญาตไมกระทํากจิการในหนาทีใ่หเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทํากิจการนัน้แทนตอไปจนเสร็จสิ้น โดยเรยีกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 
             มาตรา 23 ในกรณีทีผู่ไดรับใบอนญุาตตามมาตรา 6  ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 8  ใหผูไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 7  แจงเปนหนังสอืใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบและในกรณทีี่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 7  ตาย หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรา 8 ใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 แจงเปนหนงัสือใหเจาพนกังานทองถ่ินทราบ 

มาตรา 24 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6  หรือมาตรา 7  ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 8  และมี
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 8  แสดงความจํานงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ผูไดรับ
ใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติเพื่อขอเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนนิการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหผูแสดงความจํานงนั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนนิการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปไดตัง้แตวนัที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือขาดคณุสมบัติจนถึงวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไมมบีุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เขาทํา
หนาที่แทนเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6  หรือมาตรา 7  จนกวาจะมีผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6  หรือ
มาตรา 7  ขึ้นใหม 

มาตรา 25 ผูใดฝาฝนมาตรา 6  วรรคหนึ่ง มาตรา 7  วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 10  หรือผูไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 6 ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานตามคําสั่งของเจาพนกังานทองถ่ิน ตามมาตรา 16          
วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรบัไมเกินสองพันบาทในกรณีฝาฝนมาตรา 10  ใหเจาพนกังานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให
ผูฝาฝนร้ือถอนสิ่งปลูกสราง หรือเคลื่อนยายศพที่ฝงหรือเก็บไว ไปฝงหรือเก็บในสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ 
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หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6  ภายในเวลาที่กําหนด ถาผูฝาฝนยังไมปฏิบัตติาม 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทําการนั้นแทน โดยเรยีกคาใชจายจากผูฝาฝน 

มาตรา 26 ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6  หรือมาตรา 7  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9  หรือมาตรา 20 หรือผูใด
ฝาฝนมาตรา 15  หรือผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ไมแจงเปนหนังสอืใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบการเลิกสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา 21 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา 27 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่ หรือ       
เจาพนกังานทองถ่ินในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรบัไมเกินหารอยบาท 

มาตรา 28 ใหผูไดรับใบอนญุาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินกิจการ
หรือเปนผูจัดการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  และถาประสงคจะเปนผูจดัตัง้หรือเปนผูดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสามสิบวันกอนวนัทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุ  และใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดํา เนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปได จนกวาเจาพนกังานทองถ่ินจะสั่งไมตอ
อายุใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนญุาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามวรรคหนึ่ง
ซ่ึงใบอนุญาตนั้นสิ้นอายกุอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหรืออยูในระหวาง
การขอตออายใุบอนุญาต ถาประสงคจะเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนนิการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 29 บรรดาขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวดั เทศบญัญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล หรือ
ขอบัญญัติเมืองพัทยา ซ่ึงไดออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปน
สถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเพยีงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวดั เทศบญัญัติ  ขอบังคับสุขาภิบาล  หรือ
ขอบัญญัติเมืองพัทยา ออกใชบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และเจาพนกังานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวง กําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท   นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 

     
(1) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 

         หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน    ฉบับละ 1,000 บาท 
   (2) ใบอนุญาตเปนผูดํา เนนิการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน 
         และฌาปนสถานเอกชน      ฉบับละ 500 บาท 
   (3) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ 50 บาท 
   (4) การตออายใุบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนญุาตเปน 
   ผูดํา เนินการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ 
         หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตามอัตราใน  
   (1) หรือ (2) แลวแตกรณ ี
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสาน
และฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2481 ปจจุบันการดํา เนนิกิจการสุสานและ  
ฌาปนสถานบางแหงมีลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ การสาธารณสุขหรืออนามัย
ของประชาชนเพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานเสียใหม ใหเหมาะสมกบั
สถานการณในปจจุบัน จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
รก.2528/129/37พ/19 กันยายน 2528 

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
มาตรา 3 ใหยกเลิก (5) ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่
ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตบทบญัญัติมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (5) แหงพระราชบญัญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2528 เปนบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตแุหงความแตกตางในเรื่องสถานะของ
บุคคลที่เคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหบคุคลผูเคยถูกจําคุกมีโอกาสกลับคืนสูสังคมและประกอบการงานสุจริตได   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 12 วรรคสองและมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ผูใดประสงคจะจัดตั้งสสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหยืน่คําขอรับ
ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จะจดัตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นตามแบบ สฌ. 1 ทายกฎกระทรวงนี้ 
พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี ้

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถายบตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจาํตัวประชาชนไดหรือภาพถายใบสําคัญ

ประจําตัวคนตางดาว 
(ข) สําเนาหรอืภาพถายทะเบียนบาน 
(ค) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดนิที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
(ง) แผนทีแ่สดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนในการตรวจสอบตาม ขอ 4 หรือ ขอ 5 
(จ) แผนผังแสดงการใชที่ดนิและสิ่งปลูกสรางในกิจการของสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
  (2) นิติบุคคล 

(ก) หลักฐานแสดงการเปนนติิบุคคลและวตัถุประสงคของนิติบุคคล 
  (ข) หลักฐานแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต 
  (ค) เอกสารตาม (1) (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับ
ใบอนุญาต ซ่ึงเปนผูลงลายมือช่ือในคําขอแทนนิติบุคคล 
  (ง) เอกสารตาม (1) (ค) (ง) และ (จ) 

ขอ 2 การขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามขอ 1 
ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมกีรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตัง้สุสานและฌาปนสถานดังกลาว 

ขอ 3 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา
หนึ่งไร 

 
 

กฎกระทรวง   (พ.ศ. 2543)    
ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน   พ.ศ. 2528 
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ขอ 4 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บ

หรือฝงศพเปนการถาวร ใหเจาพนกังานทองถ่ินพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี ้
(1) สถานที่ตั้งตองไมเปนพืน้ที่ปาตนน้ําลําธาร 
(2) สถานที่ตั้งตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจดัสรรเปนพื้นที่เพื่อ

นันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิ

(3) สถานที่ตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลกัษณหรือสัญลักษณของทองถ่ินหรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

(4) สถานที่ตั้งตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ 
อยางนอยหาสิบเมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย แมน้ําคลอง หรือแหลง 
น้ําสาธารณประโยชนอ่ืนอยางนอยส่ีรอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกันมิใหส่ิงปฏิกูลร่ัวไหล สถานที่ตั้งนั้น 
จะตองอยูหางจากทางน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร 

(5) สถานที่ตั้งตองของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
เทศบาล 
  ขอ 5 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับ 
การเผาศพโดยเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ 4 (1) (2) และ (3) 

ขอ 6 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตามขอ 1 แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมกีารตรวจสอบทําเลสถานที่ที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานทีย่ื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

(2) ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและ 
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

(3) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพจิารณาแลวเสร็จการนบัระยะเวลา
ดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินคืนคําขอหรือส่ังการใหผูยื่นคําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 

ขอ 7 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหใชแบบ สฌ. 2 
สําหรับบุคคลธรรมดา และ สฌ. 2/1 สําหรับนิติบุคคล ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ 8 ผูใดประสงคจะดําเนนิการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหยื่น   
คําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ทีจ่ัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นตามแบบ สฌ. 3 ทาย
กฎกระทรวงนี ้พรอมดวยเอกสารและหลกัฐาน ดังตอไปนี้ 
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 (1) ภาพถายบตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจาํตัวประชาชนได หรือภาพถาย
ใบสําคัญ 
ประจําตัวคนตางดาว 
   (2) สําเนาหรือภาพถายทะเบยีนบาน 
  (3) หนังสือยินยอมใหเปนผูดาํเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเวนแตผูขอเปน         
ผูไดรับใบอนญุาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง 

(4) ภาพถายใบอนุญาตจัดตัง้สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทน
ใบอนุญาตดังกลาว 

ขอ 9 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตดําเนนิรสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน 
เอกชนตามขอ 8 แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(1) จัดใหมกีารตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานทีย่ื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
(2) ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาตดําเนนิการสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(3) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพจิารณาแลวเสรจ็ การนบัระยะเวลา

ดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินคืนคําขอหรือส่ังการใหผูยื่นคําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 
ขอ 10 ใบอนุญาตใหดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหใชแบบ 

สฌ. 4 ทายกฎกระทรวงนี ้
ขอ 11 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนผูใด

ประสงคจะขอตออายุใบอนญุาต ใหยืน่คําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนัน้ ตาม
แบบ สฌ. 5 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวันในกรณทีี่ผูไดรับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปนนิตบิุคคล ใหยื่นเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 (2) (ข) ดวย 

เมื่อเจาพนกังานทองถ่ินเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเจาพนกังานทองถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 

ขอ 12 ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนผูใด
ประสงคจะขอตออายุใบอนญุาต ใหยืน่คําขอตอเจาพนักทองถ่ินแหงทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ 
สฌ. 6 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาตดําเนนิการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวันเมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็น
ควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตดําเนนิการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน ให
เจาพนกังานทองถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 

ขอ 13 มิใหนําความในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับกับสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนทีไ่ดรับอนุญาตใหจัดตั้งอยูกอนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
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ขอ 14 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนซึ่งมีอยูแลวและยังไมไดรับ
อนุญาตใหจดัตั้งกอนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูทีเ่ปนเจาของหรอืผูครอบครองมาขอรับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวนัที่กฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ ทั้งนี้ มิใหนําความในขอ 3 ขอ 4 และ ขอ 5 มาใชบังคับ 

 
  
  

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การอนญุาต การขอตออายุใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตสําหรับการจดัตั้ง
และการดําเนนิการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ ฌาปนสถานเอกชน และเนือ่งจากมาตรา 6     
วรรคสอง มาตรา 7 วรรคสอง และมาตรา 12 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528 บญัญัติ
ใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องดงักลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี ้
[รก.2543/69ก/18/25 กรกฎาคม 2543] 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติสุสานและฌาปนสถาน   พ.ศ. 2528 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้
 ใหกําหนดอตัราคาธรรมเนียม 
  (1) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 

       หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน    ฉบับละ 1,000 บาท 
  (2) ใบอนุญาตเปนผูดํา เนนิการสุสาน  
                    และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน 
                    และฌาปนสถานเอกชน     ฉบับละ 500 บาท 
  (3) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ 50 บาท 
  (4) การตออายใุบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนญุาตเปน 
       ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
             หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตามอัตราใน  
       (1) หรือ (2) แลวแตกรณ ี
 
 
 
 

 

ใหไว ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
ชํานิ ศักดิเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ใหไว ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
ชํานิ ศักดิเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
 มาตรา 1304  สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
  (1)  ที่ดนิรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น   
ตามกฎหมายที่ดิน 
  (2)  ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกนั เปนตนวาที่ชายตล่ิง ทางน้ํา ทางหลวงทะเลสาบ 

(3)  ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรงทหาร สํานักราชการบานเมือง 
เรือรบ อาวุธยทุธภัณฑ 
 มาตรา 1305  ทรัพยสินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะโอนแกกนัมิไดเวนแตอาศัยอํานาจแหงบท
กฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา 1306  ทานหามมิใหยกอายุความขึน้เปนขอตอสูกับแผนดนิในเรื่องทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน 

มาตรา 1307  ทานหามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดินไมวาทรัพยสินนัน้จะเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
หรือไม 

ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ ์
หมวด 1 

 การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ 
 มาตรา 1309  เกาะที่เกิดในทะเลสาบ หรือในทางน้ําหรือในเขตนานน้ําของประเทศก็ดี และทองทางน้าํที่    
เขินขึ้นก็ดี เปนทรัพยสินของแผนดิน 

ฯลฯ 
  มาตรา 1334  ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดนิซึ่งมีผูเวนคนืหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่นตามกฎหมายที่ดนินั้น ทานวาบคุคลอาจไดมาตามกฎหมายที่ดิน 

ฯลฯ 
 
 
 

 
 
 
 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4     ทรัพยสิน 



  174 

 
 
 

 

หมวด 1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
มาตรา 1  ในประมวลกฎหมายนี ้

           ที่ดิน หมายความวา พื้นทีด่ินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ 
เกาะ และที่ชายทะเลดวย 
          สิทธิในที่ดิน หมายความวา กรรมสิทธิ์ และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย 
           ใบจอง หมายความวา หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว 
           หนังสือรับรองการทําประโยชน หมายความวา หนงัสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนใน
ที่ดินแลว 
           ใบไตสวน หมายความวา หนงัสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดนิ และใหหมายความรวมถึงใบนําดวย 
           โฉนดที่ดิน หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และใหหมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนด
ตราจอง และตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว 
           การรังวัด หมายความวา การรังวัดปกเขต และทําเขต จด หรือคํานวณการรังวัด เพื่อใหทราบที่ตั้งแนวเขตทีด่ิน 
หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน 
           การคาที่ดิน หมายความวา การไดมาและจาํหนายไปซึ่งที่ดินเพื่อประโยชนในกิจการคาหากําไร โดยวิธีขาย 
แลกเปลี่ยน หรือใหเชาซื้อที่ดิน 
           ทบวงการเมือง[1] หมายความวา หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 
           คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
           พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา เจาพนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ และพนกังานอื่น   
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตัิการตามประมวลกฎหมายนี้ 
           อธิบดี หมายความวา อธิบดกีรมที่ดิน 
           รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน และตาม
ประมวลกฎหมายนี ้

ฯลฯ 
           มาตรา 8[2]   บรรดาที่ดินทัง้หลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไม
มีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และดําเนนิการคุมครองปองกันไดตามควรแก
กรณี อํานาจหนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอืน่เปนผูใชกไ็ด 
           ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสาํหรับพลเมืองใชรวมกนัหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินทีไ่ดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอน
ไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่นหรือนําไปจดัเพื่อประชาชนได ในกรณดีังตอไปนี ้

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
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          (1) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนจัดหาทีด่ินมาใหพลเมอืงใช
รวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมอืงไดเลิกใชประโยชนในทีด่ินนั้น
หรือที่ดินนัน้ไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตาม
อํานาจกฎหมายอื่นแลว การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
          (2) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของ
ทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใชหรือไมตองการหวงหามหรือสงวนตอไป เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาถอน
สภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอน
ตอไปยังเอกชน ใหกระทําโดยพระราช-บัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อ่ืน ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
          การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดนิแนบทาย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานัน้ดวย 
          มาตรา 8 ทว ิที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกนัซึ่งไดถอน
สภาพตามมาตรา 8 (1) แลวรัฐมนตรีมีอํานาจที่จะจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมอืงใชประโยชนในราชการไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
           กอนที่จะจัดขึน้ทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง ใหมีการรังวัดทําแผนที่ และใหผูวาราชการจังหวัดทองที่ประกาศการ
จัดขึ้นทะเบียนใหราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศใหปดในที่เปดเผย ณ สํานักงานทีด่ิน ที่วาการอําเภอหรือ
ที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกาํนัน และในบริเวณทีด่ินนัน้ 
           การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมแีผนที่แนบทายประกาศ
ดวย 
           มาตรา 8 ตรี  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสาํหรับพลเมืองใชรวมกนั หรือใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน 
          แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมหีนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกลาวใหเปนไปตาม
หลักฐานของทางราชการ 
 
[1] นิยามคํานี้เพิ่มเติมขึ้นโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521  ใชบังคับ 12 ธันวาคม 2521 
[2] แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ 334  ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2515 
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มาตรา 122[1]  นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทีป่ระชาชนใชประโยชนรวมกัน และสิ่งซึ่งเปนสาธารณประโยชนอ่ืนอนัอยู
ในเขตอําเภอ 

นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินตามวรรคหนึ่ง เวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจงัหวัดและปฏบิัติตามประมวลกฎหมายทีด่ินและกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ 
  ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดนิตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
รวมกันดําเนินการหรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ ก็ใหมีอํานาจกระทําได ทัง้นี้ กระทรวงมหาดไทยจะวาง
ระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัตดิวยก็ได 

คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 123  ที่วัด หรือกุศลสถานอยางอื่น ซ่ึงเปนของกลางสําหรับมหาชน ก็ใหอยูในหนาที่กรมการอําเภอ
จะตองคอยตรวจตราอุดหนนุผูปกปกรักษาอยาใหผูใดรกุลํ้าเบียดเบยีนที่อันนั้น 

ฯลฯ 
 

[1]  มาตรา 122 แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ   ลักษณะปกครองทองที่   พุทธศกัราช 2457 
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  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน          
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  ไดเปนไปดวยความเรียบรอย  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 20  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบยีบไว
ดังตอไปนี ้

ขอ  1.  ระเบียบนี้ใหเรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดแูลรักษาและคุมครองปองกันที่ดนิอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ. 2544” 

ขอ  2.  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดูแลรักษาที่ดนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
พ.ศ. 2515 

ขอ  3.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  4.  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในบงัคับของระเบียบนี้  หมายถึง 
(1)   ที่ดนิรกรางวางเปลาซึ่งมิไดมีบุคคลใดมสิีทธิครอบครอง  และที่ดนิซึ่งมีผูเวนคนืหรือทอดทิ้ง  หรือ

กลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดนิ 
(2)  ที่ดนิที่ประชาชนใชประโยชนรวมกนั  ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการไดสงวนไวก็ตาม  เชน  

ที่ชายตล่ิง  ทางบก  ทางน้ํา  สวนสาธารณะ  ที่เล้ียงสัตว  และที่สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน  เปนตน 
ขอ  5.  อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 
(1) ที่ดนิตามขอ 4 (1)  ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมที่ดินและทบวงการเมือง  ที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  ตามความในมาตรา 8  แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ 
(2) ที่ดนิตามขอ  4 (2)  ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด  และ

นายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช 2457  
ขอ  6.  การดําเนินคดี  การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  การตรวจสอบแนวเขต  และการดาํเนินการ 

ใด ๆ  เพื่อปองกันการบุกรุก  หรือเขาไปยึดถือครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย  หรือแกไขปญหาการบุกรุก  ใหใช
งบประมาณของหนวยงานดงันี้ 

(1) ที่ดินตามขอ  4 (1)  ใหใชงบประมาณของหนวยงานตามขอ  5 (1) 
(2) ที่ดินตามขอ  4 (2)  ใหใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนนิการและแจง 

นายอําเภอทองที่ทราบ  ในเขตพื้นที่สภาตาํบลใหใชงบประมาณของสภาตําบล  ทั้งนีต้ั้งแตปงบประมาณ  2546        
เปนตนไป 

ขอ  7.   การจัดทําทะเบยีนทีด่ินสาธารณประโยชน 
(1) ที่ดินตามขอ  4 (1)  ไมตองจัดทําทะเบยีน  แตใหทบวงการเมืองผูไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรวีาการ 

กระทรวงมหาดไทยใหมหีนาที่ดูแลรักษาสาํรวจรายละเอียดตามแนบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนหลักฐาน 
(2) ที่ดินตามขอ  4 (2)  เวนแตที่ชายตล่ิง  ทางบก  ทางน้ํา  ลํากระโดง  ลํารางสาธารณะ  และทางระบายน้ํา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดแูลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิ พ.ศ. 2544 
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ที่อยูในความดแูลรักษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ดําเนินการสํารวจ
จัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาํหนด  โดยใหจัดทําจํานวน  4  ชุด  ใหเก็บ
รักษาไวที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  1  ชุด  อําเภอหรอืกิ่งอําเภอ  1  ชุด  จังหวัด  1  ชุด  และใหจงัหวัดสงใหกรม
ที่ดิน  1  ชุด  ถาที่ดินแปลงใดยังไมมีหนงัสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันตาม
กฎหมายดําเนนิการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป  สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนทีไ่ดจัดทําทะเบยีนไว
แลวกอนระเบยีบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนนิการขอคัดมาเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  1  ชุด 

ที่ดินนอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง  ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอทองที่ 
อนึ่ง  ทางสาธารณประโยชนหรือทางน้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมายวา 

ดวยทางหลวงหรือทางที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนในที่ดินดังกลาวได 

ขอ  8.   การใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  ตามขอ  4  ทบวงการเมืองผูขอใชจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด  และจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กอน  จึงจะเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได 

ขอ  9.  การถอนสภาพที่ดนิอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา  8  วรรคสอง  แหงประมวล
กฎหมายทีด่ิน  ทบวงการเมืองผูขอถอนสภาพจะตองปฏบิัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ  10.  การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหนึ่งเปนอกีอยางหนึ่งใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ  11.  การจําหนายทะเบยีนที่ดินสาธารณประโยชน 
              เมื่อไดมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือกฎหมายอื่น  ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาจัดการจาํหนาย
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนและคืนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ตามวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ  12.  การชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแกหนวยงานอืน่ที่เกีย่วกับทีด่ินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
ตามขอ  4  เปนตนวา  ประวตัิความเปนมา  ที่ตั้ง  ขอบเขต  สภาพปญหาและการแกไขปญหา 
          (1)   กรณีที่ดนิตามขอ  4 (1)  ใหเปนหนาที่ของทบวงการเมืองตามขอ 5 (1) 
           (2)   กรณีที่ดนิตามขอ  4 (2)  ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลรักษาตามขอ  5 (2) 
             ขอ  13.  ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เลม  118  ตอนพิเศษ  43 ง  วันที่   17  พฤษภาคม  2544     
 
 

  
        

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2544 
นายสมบัติ  อุทัยสาง รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎร 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญัญัติ

แหงชาติ ดังตอไปนี ้
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534” 
 มาตรา 2[1]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิก 
  (1) พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 
  (2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 234 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2515 
 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การทะเบียนราษฎร” หมายความวา งานทะเบียนตาง ๆ ตามพระราชบญัญัตินี้ รวมทัง้การจัดเก็บขอมูล
ทะเบียนประวตัิราษฎร 
 “ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความวา ขอมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ช่ือ ช่ือสกุล เพศ วันเดือนปเกิดและตาย 
สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ช่ือบิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรม ช่ือคูสมรส และ      
ช่ือบุตร และขอมูลอ่ืนที่จําเปนเพื่อการดําเนนิงานทะเบียนตาง ๆ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เลขประจําตัว” หมายความวา เลขประจําตวัประชาชนทีน่ายทะเบียนออกใหแกบุคคลแตละคน 
“บาน” หมายความวา โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย ซ่ึงมีเจาบานครอบครอง และให

หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซ่ึงจอดเปนประจําและใชเปนที่อยูประจาํ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่
อยูอาศัยประจาํไดดวย 
 “ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนประจําบานแตละบานซึ่งแสดงเลขประจําบาน และรายการของคน
ทั้งหมดผูอยูในบาน 
 “ทะเบียนคนเกิด” หมายความวา ทะเบยีนซึ่งแสดงรายการคนเกิด 
 “ทะเบียนคนตาย” หมายความวา ทะเบยีนซึ่งแสดงรายการคนตาย 
 “ทะเบียนบานกลาง” หมายความวา ทะเบยีนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจดัทําขึ้นสําหรับลง
รายการบุคคลที่ไมอาจมีช่ือในทะเบยีนบาน 
 “เจาบาน” หมายความวา ผูซ่ึงเปนหวัหนาครอบครองบานในฐานะเปนเจาของ ผูเชา หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม 
  ในกรณีที่ไมปรากฏเจาบาน หรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย สาบสูญหรือไมสามารถปฏิบัติกิจการไดใหถือวา
ผูมีหนาที่ดูแลบานในขณะนัน้เปนเจาบาน 

พระราชบัญญัติ     การทะเบียนราษฎร     พ.ศ. 2534 
ใหไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
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  “ผูอยูในบาน” หมายความวา ผูซ่ึงมีช่ืออยูในทะเบยีนบาน 
  “อําเภอ” ใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ 
  “ทองถ่ิน” หมายความวา กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และหนวยการปกครองทองถ่ินอื่นที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกําหนดใหเปนทองถ่ินตามพระราชบญัญัตินี้ 
  “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นายทะเบยีนประจําสํานักทะเบียน
กรุงเทพมหานคร นายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบียนจังหวดั นายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบียนอําเภอ นายทะเบียน
ประจําสํานักทะเบียนทองถ่ิน นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนสาขา นายทะเบยีนประจําสํานักทะเบียนเฉพาะกจิ และ
นายทะเบียนผูรับแจง และใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบยีนหรือผูชวยนายทะเบียน 
 “นายทะเบียนผูรับแจง” หมายความวา นายทะเบยีนอําเภอ นายทะเบียนทองถ่ิน และผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบียน
กลางไดกําหนดใหมหีนาที่เกีย่วกับการแจงการเกิด การตาย การยายที่อยู การสรางบานใหม การรื้อบาน และการ
กําหนดเลขประจําบาน โดยไดกําหนดขอบเขตหนาที่ดังกลาวไว 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเวนการปฏิบัติเกี่ยวกบัการแจงการเกิด         
การแจงการตาย การแจงการยายที่อยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบยีนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ 
การจัดทําบัตรประจําตัวหรือการอื่นใดอนัเกี่ยวกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกีย่วดวยสัญชาติได 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรยีกเก็บไมเกนิอัตราทายพระราชบญัญัตินี้ไวดวย     ก็ได[2] 
 มาตรา 6  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจ หรือคดัสําเนารายการ หรือใหนายทะเบียนคัดและรับรองซึ่งสําเนา
ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกดิหรือทะเบยีนคนตาย ไดที่สํานักทะเบียนในวันเวลาราชการ 
 ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคบักับการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
หรือรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทําตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยดวยโดยอนุโลม[3] 
 เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหนายทะเบียนดําเนนิการโดยเรว็[4] 
 มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกนิอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 
 กฎกระทรวง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1  สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 
 มาตรา 8[5]  ภายใตบังคับมาตรา 8/1 ใหมีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี ้
 (1) สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง รองผูอํานวยการทะเบียนกลาง และผูชวยผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง เปนนายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบยีนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียน
ราษฎรทั่วราชอาณาจักร 
 (2) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
เปนนายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบยีนกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบยีน
ราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 (3) สํานักทะเบียนจังหวดั มนีายทะเบียนจงัหวัดและผูชวยนายทะเบยีนจังหวดั เปนนายทะเบยีนประจํา
สํานักทะเบยีนจังหวดั มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวดั 
 (4) สํานักทะเบียนอําเภอ มนีายทะเบียนอาํเภอและผูชวยนายทะเบยีนอําเภอเปนนายทะเบียนประจาํสํานัก
ทะเบียนอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ 
 (5) สํานักทะเบียนทองถ่ิน มีนายทะเบียนทองถ่ินและผูชวยนายทะเบยีนทองถ่ินเปนนายทะเบยีนประจําสํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตปกครองทองถ่ินนั้น ๆ 
 มาตรา 8/1[6]  การจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินตามมาตรา 8 (4) และ (5) ใหเปนไป
ตามที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแหงความพรอมและความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน รวมตลอดถึงการไมซํ้าซอนและการประหยดั 
 สํานักทะเบยีนอําเภอหรือสํานักทะเบยีนทองถ่ินตามมาตรา 8 (4) และ (5) ที่ไดจดัตั้งขึน้แลวนัน้ เมื่อคํานึงถึง
สภาพตามวรรคหนึ่งแลว ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะยบุหรือควบรวมเขาดวยกันกไ็ด 
 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักทะเบยีนที่จดัตั้งตามวรรคหนึ่งหรือควบรวมตามวรรคสอง        
ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
 มาตรา 8/2[7]  ใหมีนายทะเบียนเพื่อปฏิบตัิหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี ้
 (1) อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบยีนกลาง มีอํานาจออกระเบยีบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ รวมทั้ง
กําหนดแบบพมิพเพื่อปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้ และแตงตั้งรองผูอํานวยการทะเบยีนกลาง และผูชวยผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง 
 (2) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบยีนกรุงเทพมหานคร และใหมอํีานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร 
 (3) ผูวาราชการจังหวดัเปนนายทะเบยีนจังหวัด และใหมอํีานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนจังหวดั 
 (4) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เปนนายทะเบียนอําเภอ และใหมี
อํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนอําเภอ 
 (5) ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหวัหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ิน แลวแต
กรณี เปนนายทะเบียนทองถ่ิน และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน  
 ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม (1) จะมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือผูชวยผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการทะเบยีนกลาง หรือจะมอบหมายใหขาราชการสังกัดกรมการปกครอง
ชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวยกไ็ด 
 นายทะเบียนกรุงเทพมหานครตาม (2) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบยีนกรุงเทพมหานครหรือหัวหนา   
สวนราชการซึง่ไมต่ํากวาระดบักองในสํานักปลัดกรงุเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนนายทะเบยีนกรุงเทพมหานครกไ็ด 
 นายทะเบียนจงัหวัดตาม (3) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนจังหวัด รองผูวาราชการจังหวดัหรือ          
ปลัดจังหวดั ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบยีนจังหวัดก็ได 
 นายทะเบียนอาํเภอตาม (4) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนอําเภอ หรือปลัดอําเภอปฏิบัติราชการแทน 
นายทะเบียนอาํเภอก็ได 
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 นายทะเบียนทองถ่ินตาม (5) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน รองปลัดเทศบาลผูชวย
ผูอํานวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผูชวยหัวหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น แลวแต
กรณี ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนทองถ่ินก็ได 
 มาตรา 9  ในกรณีจําเปนตองมีสํานักทะเบยีนสาขา หรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทองที่สํานักทะเบียน
อําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน แลวแตกรณี ใหผูอํานวยการทะเบยีนกลางจัดตั้งและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน การทะเบยีนราษฎรสําหรับสํานักทะเบยีนสาขาหรือสํานักทะเบยีนเฉพาะกิจในเขตทองที่ของสํานัก
ทะเบียนดังกลาว และใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอ ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมือง
พัทยา หรือหวัหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น แลวแตกรณี แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียน
ประจําสํานกัทะเบียนดังกลาวในเขตทองทีท่ี่รับผิดชอบ 
 มาตรา 10  เพื่อความถูกตองของการทะเบยีนราษฎร ใหนายทะเบียนมอํีานาจเรียกเจาบาน หรือบุคคลใด ๆ มา
ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหแสดงหลักฐานตาง ๆ ไดตามความจําเปน และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยใหมีอํานาจเขาไป
สอบถามผูอยูในบานใด ๆ ได ตามอํานาจหนาที่ แตตองแจงใหเจาบานทราบกอน ทั้งนี้ ใหกระทําไดในระหวางเวลา
พระอาทิตยขึน้และพระอาทิตยตก 
 ในการเขาไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบนัทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการ
จัดทําหลักฐานทะเบยีนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดย         
อําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งไมรับแจง จําหนายรายการ
ทะเบียน เพกิถอนหลักฐานทะเบียน และดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตองแลวแตกรณ ี
 การดําเนนิการตามวรรคสาม รวมตลอดทั้งวิธีการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงและการอุทธรณของผูซ่ึงอาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบยีน รวมถึงการพิจารณาคําอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหนายทะเบยีนมีอํานาจสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบยีนไวกอนที่จะรบัฟง
คําชี้แจงหรือการโตแยงได[8] 
 มาตรา 11  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

หมวด 2 การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
 มาตรา 12  เพื่อประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบพิสูจนตวับุคคลและ
ประมวลผลขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ใหสํานักทะเบียนกลางดําเนินการจดัเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด และปรบัปรุงขอมูลทะเบียนประวัตริาษฎรใหตรงตอความเปนจริงอยูเสมอ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจดัเก็บขอมูลและใชขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ใหสวนราชการหรอื
หนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่เขามาหรืออาศัยอยูในราชอาณาจักร จดัสง
ขอมูลที่มีอยูใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางรองขอ[9] 
 มาตรา 13  การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวตัิราษฎรตามมาตรา 12 ไมรวมถึงการจัดเกบ็ขอมูลของบุคคล
ดังตอไปนี ้
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 (1) รายได 
 (2) ประวัติอาชญากรรม 
 (3) การชําระหรือไมชําระภาษีอากร 
 (4) ขอมูลที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด หรือ 
 (5) ขอมูลที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองแจง 
 มาตรา 14  บุคคลผูมีหนาที่แจงการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เจาของประวัติซ่ึงปรากฏใน
ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา 12 หรือผูแทนโดยชอบธรรม ในกรณีเจาของประวัติเปนผูเยาว ผูอนุบาลใน
กรณีเจาของประวัติเปนคนไรความสามารถหรือทายาทเจาของประวัติ หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวขางตน 
อาจขอใหนายทะเบียนดําเนนิการไดที่สํานักทะเบียนในวันเวลาราชการ ดังนี ้
 (1) คัดและรับรองเอกสารขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา 12 และเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (2) แกไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําใหทันสมยัซ่ึงขอมูลใด ๆ ในขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรเพื่อใหเกิดความ
ถูกตองตามความเปนจริง 
 เมื่อไดรับคําขอตาม (2) ใหนายทะเบยีนมีคาํสั่งโดยเร็ว คําสั่งของนายทะเบียนที่ไมรับคาํขอหรือไมดําเนินการ
ตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวน ใหคูกรณียืน่อุทธรณตอนายทะเบยีนจังหวัดนายทะเบยีนกรุงเทพมหานคร หรือ
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันรับทราบคําสั่งจากนายทะเบียน[10] 
 เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการแกไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําใหทันสมยัซ่ึงขอมูลใด ๆ ในขอมูลทะเบยีนประวัติ
ราษฎร และการอุทธรณใหกาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 15  สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอาจขอใหนายทะเบยีนจัดสงสําเนาเอกสารขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรได ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อการอันจาํเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐนั้น 
 หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเพื่อใชประโยชนจากขอมูล
ทะเบียนประวตัิราษฎร ผูอํานวยการทะเบยีนกลางอาจอนุญาตใหเชื่อมโยงไดเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัตหินาที่
ตามที่ปรากฏภายในทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตายหรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยเทานั้น[11] 
 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในราชอาณาจักร คณะรัฐมนตรี
จะอนุมัตใิหผูอํานวยการทะเบียนกลางยินยอมใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏใน
ทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได[12] 
 หามมิใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนที่ไดขอมูลใดตามมาตรานี้นําไปใชเพื่อ
ประโยชนในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นที่ไมเกี่ยวกับหนาที่ของทางราชการหรือตามวตัถุประสงคที่รองขอ[13] 
 มาตรา 16  ในการดําเนนิการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัตริาษฎรใหผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด   เลข
ประจําตัวแกบคุคลที่อยูในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไมซํ้ากนั 
 การยกเวนการใหเลขประจําตัวแกบุคคล ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 17  ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตองถือเปนความลับ และใหนายทะเบยีนเปนผูเก็บรักษาและใชเพื่อ
การปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เทานัน้ หามมิใหผูใดเปดเผยขอความหรือตวัเลขนั้นแกบุคคลใด ๆ 
ซ่ึงไมมีหนาทีป่ฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแกสาธารณชน เวนแตผูมีสวนไดเสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางครอบครัวของผูที่ตนจะมีนิติสัมพันธดวย หรือเมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสถิติ หรือเพื่อประโยชนแก
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การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดหีรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และไมวาใน
กรณีใดจะนําขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใชเปนหลักฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลมิได 

หมวด 3 คนเกิด คนตาย 
 มาตรา 18  เมื่อมีคนเกิดใหแจงการเกดิดังตอไปนี ้
 (1) คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดาหรอืมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่คนเกดิในบาน
ภายในสิบหาวนันับแตวันเกดิ 
 (2) คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนเกิดนอกบานหรือแหง
ทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในสิบหาวันนบัแตวันเกิด ในกรณจีําเปนไมอาจแจงไดตามกําหนด ใหแจงภายหลังไดแตตอง
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันเกิด 
 การแจงตาม (1) และ (2) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พรอมทั้งแจงชื่อคนเกิดดวย 
 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน การแจงตามวรรคหนึ่งจะแจงตอ        
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่อ่ืนก็ได ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง[14] 
 มาตรา 19[15]  ผูใดพบเดก็ในสภาพแรกเกดิหรือเดก็ไรเดยีงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง ใหนําตัวเด็กไปสงและแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึง
ปฏิบัติงานในทองที่ที่พบเดก็นั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจ หรือเจาหนาทีด่ังกลาวไดรับตวัเดก็ไว
แลวใหบันทึกการรับตัวเดก็ไว ในกรณีทีพ่นักงานฝายปกครองหรือตํารวจรับเดก็ไว ใหนําตวัเดก็พรอมบันทึกการรับ
ตัวเดก็สงใหเจาหนาที่ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในเขตทองที่ ในกรณีที่เจาหนาที่
ดังกลาวไดรับตัวเดก็ไวหรือไดรับตัวเด็กจากพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจแลว ใหแจงการเกดิตอนายทะเบียน  
ผูรับแจงและใหนายทะเบยีนออก ใบรับแจง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 บันทึกการรับตวัเดก็ตามวรรคหนึ่งใหทําเปนสองฉบับและเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับตัวเด็กหนึ่งฉบับและสงมอบ
ใหกับนายทะเบียนผูรับแจงหนึ่งฉบับ โดยใหมีรายละเอียดเกีย่วกับรายการบุคคลของผูที่พบเด็ก พฤติการณ สถานที่
และวนัเวลาทีพ่บเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทัว่ไปของเด็ก เอกสารที่ตดิตัวมากับเดก็ และประวัติของเด็กเทาที่ทราบ 
และในกรณีทีไ่มอาจทราบสัญชาติของเด็กใหบันทกึขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย 
 มาตรา 19/1[16]  เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยูในการอุปการะของ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายโดยมวีัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ถาเด็กยังไมไดแจงการเกดิและไมมีรายการบุคคลในทะเบียนบานใหหวัหนาหนวยงาน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานเปนผูแจงการเกิดตอนายทะเบยีนผูรับแจงแหงทองทีท่ี่หนวยงานนัน้
ตั้งอยู และใหนายทะเบียนออกใบรับแจง ทั้งนี้ ตามระเบยีบและแบบพมิพที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
 มาตรา 19/2[17]  การพิสูจนสถานะการเกดิและสัญชาตขิองเด็กตามมาตรา 19 และมาตรา 19/1 ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง ในกรณทีี่ไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได ใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจัดทําทะเบยีนประวัติและออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน ตามระเบยีบที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด 
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 มาตรา 19/3[18]  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเจาบานหรือบิดามารดามิไดแจงการเกิดใหตามมาตรา 18 อาจรองขอตอ
นายทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดไดตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และใหนําความในมาตรา 
19/2 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบดิามารดาหรือผูปกครองแจงแทนได แตสําหรับกรณี
ของบิดามารดาใหนายทะเบยีนผูรับแจงดําเนินการใหตอเมื่อไดชําระคาปรับตามที่นายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ินเปรียบเทียบตามมาตรา 47 (2) และมาตรา 51 แลว 
 มาตรา 20[19]  เมื่อมีการแจงการเกิดตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 หรือมาตรา 19/3 ทั้งกรณีของเด็กที่มี
สัญชาติไทยหรือเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหนายทะเบยีนผูรับแจงรับแจงการ
เกิดและออกสตูิบัตรเปนหลักฐานแกผูแจงโดยมีขอเท็จจริงเทาที่สามารถจะทราบได 
 สําหรับการแจงการเกิดของเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิใหนายทะเบียน
ผูรับแจงออกสูติบัตรใหตามแบบพิมพทีผู่อํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด โดยใหระบุสถานการณเกดิไวดวย 
 มาตรา 20/1[20]  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสัญชาตไิทยแกกลุมบคุคลใดหรือใหกลุมบุคคลใดแปลง
สัญชาติเปนไทยได หรือกรณีมีเหตจุําเปนอื่น และบุคคลดังกลาวจําเปนตองมีหนังสอืรับรองการเกิด ใหกลุมบุคคล
ดังกลาวยื่นคําขอหนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 มาตรา 21  เมื่อมีคนตายใหแจงการตายดังตอไปนี ้
 (1) คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองทีท่ี่มีคนตายภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต
เวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาพบศพ 
 (2) คนตายนอกบาน ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มกีารตาย
หรือพบศพ แลวแตกรณี หรือแหงทองที่ทีจ่ะพึงแจงได ภายในยี่สิบสีช่ั่วโมงนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณี
เชนนี้จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจกไ็ด 
 กําหนดเวลาใหแจงตาม (1) และ (2) ถาในทองที่ใดการคมนาคมไมสะดวก ผูอํานวยการทะเบยีนกลางอาจ
ขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินเจ็ดวนันับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 
 การแจงตาม (1) และ (2) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พรอมทั้งแจงชือ่ผูแจงดวย 
 ใหนําความในวรรคสามของมาตรา 18 มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม[21] 
 มาตรา 22  เมื่อมีการแจงตามมาตรา 21 ใหนายทะเบยีนผูรับแจงออกมรณบัตรเปนหลักฐานใหแกผูแจง  เวน
แตเปนกรณีตามมาตรา 25 
 มาตรา 23  เมื่อมีคนเกิดหรือคนตาย ผูทําคลอดหรือผูรักษาพยาบาลตองออกหนังสอืรับรองการเกิดหรือ      
การตายตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนดใหแกผูมีหนาที่ตองแจงตามมาตรา 18 หรือมาตรา 21 
 มาตรา 24  หามมิใหผูใดเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานทีห่รือบานที่มีการตาย เวนแตไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบยีนผูรับแจง 
 เมื่อไดรับอนญุาตตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเก็บ ฝง เผา ทําลายหรือยายศพผิดไปจากสถานที่ที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองยายศพ เพื่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ใหพนกังานฝายปกครอง
หรือตํารวจมีอํานาจกระทําได 
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 มาตรา 25  ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ ใหนาย
ทะเบียนผูรับแจงรีบแจงตอเจาพนักงานผูมหีนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตรายหรือพนกังานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ และใหรอการออกมรณบัตรไวกอนจนกวาจะไดรับความเหน็ชอบจากเจาพนักงานดังกลาว 
 มาตรา 26  ใหนายทะเบียนอาํเภอ นายทะเบียนทองถ่ิน แลวแตกรณีจัดทําทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตาย    
จากสูติบัตรและมรณบัตรตามแบบพิมพและวิธีการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 มาตรา 27  การแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบยีนคนเกิด ทะเบยีนคนตาย หรือสูติบัตรและมรณบัตรใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
 มาตรา 28  ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูตไทยทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแตงตั้งให
เปนนายทะเบยีน มีหนาที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักรสําหรับคนสัญชาติไทยและ       
คนตางดาวทีไ่ดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง หลักฐานการจดทะเบยีน
ดังกลาวใหใชเปนสูติบัตรและมรณบัตรได 
 ถาในที่ซ่ึงมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไมมกีงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจําอยู ใหใชหลักฐาน  
การเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดแปลและรับรองวาถูกตองเปน
หลักฐานสูติบตัรและมรณบตัรได 
 การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 4 การยายที่อยู 
 มาตรา 29  ผูใดมีช่ืออยูในทะเบียนบานใด ใหสันนษิฐานไวกอนวาผูนั้นอยูและมีภมูิลําเนาอยู ณ ที่นั้น 
 มาตรา 30  ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบยีนผูรับแจงดังตอไปนี้ 
 (1) เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ใหแจงการยายออกภายในสบิหาวันนับแตวันที่ผูอยูในบานยายออก 
 (2) เมื่อมีผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหแจงการยายเขาภายในสิบหาวัน นบัแตวนัที่ยายเขาอยูในบาน 
 นอกจากกรณตีาม (1) และ (2) ผูยายที่อยูจะเปนผูแจงการยายออกและยายเขา โดยไปแจงตอนายทะเบียนผูรับ
แจงแหงทองทีท่ี่ไปอยูใหมภายในสิบหาวนันับแตวันยายออกก็ได โดยใหนําสําเนาทะเบียนบานพรอมดวยคํายนิยอม
เปนหนังสือของเจาบานที่เขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงและเสียคาธรรมเนียมตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 การแจงยายตามมาตรานี้ ใหแจงตามแบบพิมพใบแจงยายที่อยูที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
 มาตรา 31  ในการแจงการยายที่อยูเขาในบานใด ถานายทะเบียนผูรับแจงเห็นวามีผูยายเขาอยูเปนจาํนวนมาก 
ไมวาจะเปนคราวเดยีวหรือหลายคราว และเมื่อไดตรวจสภาพบานแลวเหน็วา การยายเขาอยูในบานจะเปนการฝาฝน
กฎหมายวาดวยสาธารณสุข นายทะเบียนผูรับแจงมีอํานาจไมรับแจงการยายเขาอยูในบานได 
 มาตรา 32  การแจงยายผูใดเขาอยูในบานตามมาตรา 30 (2) เจาบานตองนําหลักฐานการยายออกของผูนั้นตาม
มาตรา 30 (1) ไปแสดงตอนายทะเบยีนผูรับแจงดวย ทั้งนี้ มิใหนําความในมาตรานี้มาใชแกกรณดีําเนินการยายตาม
มาตรา 30 วรรคสอง และกรณีผูยายเขามาจากตางประเทศโดยมีหลักฐาน 
 มาตรา 33  เมื่อผูอยูในบานใดออกจากบานที่ตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบานไปอยูที่อ่ืนเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
และเจาบานไมทราบวาผูนัน้ไปอยูทีใ่ด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสามสิบวันนบัแต  
วันครบหนึ่งรอยแปดสิบวันโดยระบวุาไมทราบที่อยู และใหนายทะเบยีนผูรับแจงเพิม่ชื่อและรายการผูนั้นในทะเบียน
บานกลาง 
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หมวด 5 ทะเบียนบาน 
 มาตรา 34  ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจง
เพื่อขอเลขประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวนัสรางบานเสร็จ 
 ใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจงซึ่งมีบานอยูในเขตสํานักทะเบียนทองถ่ินภายใน 
เจ็ดวัน ถามีบานอยูนอกเขตสํานักทะเบยีนทองถ่ินใหกําหนดเลขประจาํบานภายในสามสิบวัน 
  ใหเจาบานติดเลขประจําบานไวในที่ซ่ึงเห็นไดชัดแจง 
  ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะกําหนดใหมีทะเบียนบานชั่วคราวตามระเบียบ เพื่อประโยชนแกการตรวจสอบทางทะเบียนก็ได 
  มาตรา 35  ถามีบานอยูหลายหลังในบริเวณเดยีวกัน ใหกําหนดเลขประจําบานเพียงเลขเดียว แตถาเจาบาน
ประสงคจะกําหนดเลขประจาํบานเพิ่มขึ้นอกีใหยื่นขอตอนายทะเบียนผูรับแจง 
  บานที่ปลูกเปนตึกแถว หองแถว หรืออาคารชุด ใหกําหนดเลขประจําบานทุกหองหรือทุกหองชุด โดยถือวา
หองหรือหองชุดหนึ่ง ๆ เปนบานหลังหนึง่ 
  มาตรา 36[22]  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจัดทําทะเบียนบานไวทกุบาน สําหรับผูมี
สัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
  การจัดทําทะเบียนบานใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
  มาตรา 37  การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบยีนบานหรือทะเบียนบานกลาง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
  มาตรา 38[23]  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจัดทําทะเบียนบานสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทยที่ไดรับอนุญาตใหอาศยัอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันให
อาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
และบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผูมีรายการในทะเบียนบานพนจากการไดรับอนุญาตหรือ
ผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักร ใหนายทะเบยีนจําหนายรายการทะเบียนของผูนั้นโดยเร็ว 
  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบยีนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยอื่นนอกจากทีบ่ัญญัติไว
ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 มาตรา 39  ใหนายทะเบียนอาํเภอ และนายทะเบียนทองถ่ินมอบสําเนาทะเบียนบานใหเจาบานเก็บรักษา เมื่อมี
การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจาํหนายรายการในทะเบียนบานใหเจาบานนาํสําเนาทะเบยีนบานไปใหนายทะเบยีนบนัทึก
รายการใหถูกตองตรงกับตนฉบับทุกครั้ง 
 ถาสําเนาทะเบยีนบานชํารุดจนใชการไมไดหรือสูญหาย ใหเจาบานขอรบัสําเนาทะเบยีนบานใหมได และ   
เสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อผูอํานวยการทะเบียนกลางเห็นวาไมมคีวามจําเปนตองมีสําเนาทะเบียนบานตอไปในเขตสํานักทะเบยีนใด 
ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจยกเลกิการใชสําเนาทะเบียนบานในเขตสํานักทะเบียนนัน้โดยประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 40  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบยีนบานหรือสําเนาทะเบียนบานใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด 
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 มาตรา 41[24]  ผูใดรื้อบานทีม่ีเลขประจําบานโดยไมประสงคจะปลูกบานใหมในที่ดนิบริเวณนั้นอกีตอไป
หรือร้ือเพื่อไปปลูกสรางบานในที่อ่ืน ใหแจงการรื้อบานตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ร้ือบาน
เสร็จเพื่อจําหนายเลขประจาํบานและทะเบียนบาน 
 บานที่ร้ือถอนโดยไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบยีนจําหนายเลขประจาํบานและ
ทะเบียนบานและแจงยายผูมรีายช่ืออยูในทะเบียนบานนัน้ไปไวในทะเบียนบานกลางตามระเบียบที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 
 มาตรา 42  การยายบานซึ่งเคลื่อนยายได หรือการยายแพหรือเรือหรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูประจําไป
อยูหรือจอด ณ ที่อ่ืน ถาอยูหรือจอดเกินหนึง่รอยแปดสิบวัน เจาบานตองแจงการยายออกและยายเขาตอนายทะเบียน
ผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูหรือจอดใหมภายในสิบหาวนันับแตวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวนั 

หมวด 6  การสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
 มาตรา 43  เพื่อประโยชนของการทะเบยีนราษฎร ใหมกีารสํารวจตรวจสอบทะเบยีนราษฎรบางทองที่หรือ  
ทั่วราชอาณาจกัรไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 44  เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 43 แลว ใหนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย
เปนหนังสือมอํีานาจเขาไปในบานในเขตทองที่ที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเทาที่
จําเปนในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 
  ใหเจาบานชี้แจงตอบคําถามตามความจริงและใหลงลายมือช่ือในรายการสํารวจตรวจสอบเพื่อรับรองขอความ
ในรายการที่สํารวจตรวจสอบนั้น 
  ในการปฏิบตัหินาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานของรัฐ หรือ
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมดวยหนังสือหลักฐานแหงการเปนพนักงานเจาหนาที่แกเจาบานกอนเขาไปสํารวจตรวจสอบ 
  มาตรา 45  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรที่มอียูในวันที่ 31 
ธันวาคม ของปที่ลวงมา และประกาศในราชกิจจานเุบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
  การประกาศยอดจํานวนราษฎรตามความในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

หมวด 7 การมอบหมายใหแจงแทน 
 มาตรา 46  ในกรณีการแจงตามมาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 30 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 42 ถาผูมีหนาที่ตองแจงไดมอบหมายใหผูใดไปแจงแทนและเมือ่ผูไดรับมอบหมายไดแจงตอผูมีหนาที่รับแจง
ตามมาตรานั้น ๆ แลว ใหถือวาผูมีหนาทีน่ัน้ไดแจงแลว 
 การปฏิบัติตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจาบานวาดวยเร่ืองสําเนาทะเบียนบาน ใหนําความใน
วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด 8 บทกําหนดโทษ 
 มาตรา 47  ผูใด 
 (1) ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมแจงชื่อ ไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือแสดงหลกัฐาน ไมยอมให       
นายทะเบียนเขาไปสอบถามในบานตามมาตรา 10 
 (2)[25] ไมปฏิบัติตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 มาตรา 21 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 39 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 41 หรือมาตรา 42 
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 (3) ฝาฝนมาตรา 24 หรือ 
 (4) ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบานเพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไมยอมชี้แจงหรือตอบคําถาม 
หรือไมยอมลงลายมือช่ือตามมาตรา 44 
 ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งพันบาท 
 มาตรา 48  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 5 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา 48/1[26]  ผูใดฝาฝนมาตรา 15 วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแต   
หนึ่งหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรฐักระทําผิดตามมาตรานี้ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเหน็กบัการกระทําความผิด
นั้นและไดจดัการตามสมควรเพื่อมิใหเกิดการกระทําความผิดนั้นแลว 
 มาตรา 49  ผูใดฝาฝนมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดอืนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ      ทั้งจําทั้งปรับ 
 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้เปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรู
เห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกดิความผิดนั้นแลว 
 มาตรา 50  ผูใด ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเทจ็ หรือกระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอ่ืนมีช่ือหรือมี
รายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมชิอบ ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต  
หกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตสองหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 มาตรา 51  ความผดิที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบยีนอําเภอ หรือนายทะเบียน
ทองถ่ิน แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทยีบได 

 
 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม[27] 
   1.  การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

ตามมาตรา 5 กรณีทําบัตรครั้งแรกหรือบัตรเดิมหมดอายุ              ฉบับละ    100    บาท 
   กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ               ฉบับละ    100    บาท 

กรณีเปลี่ยนบตัรเนื่องจากการแกไขรายการผูถือบัตร                   ฉบับละ    100    บาท 
2.  การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียน 

   หรือบัตรประจําตัวตามมาตรา 6                                           ฉบับละ    100    บาท 
   3.  การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา 
   รายการขอมูลทะเบียนประวตัิราษฎรตามมาตรา 14 (1)               ฉบับละ    100    บาท 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน   นายกรฐัมนตรี 
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   4.  การแจงการเกิดตามมาตรา 18 วรรคสาม 
   การแจงการตายตามมาตรา 21 วรรคสี่ หรือการแจง 
   การยายที่อยูตามมาตรา 30 วรรคสอง หรือวรรคสี่                     ฉบับละ    100    บาท 
   5.  การขอรับสําเนาทะเบยีนบานตามมาตรา 39 วรรคสอง                 ฉบับละ    100    บาท 
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎร
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลวไมเหมาะสมกบัสภาพการณในปจจุบนั สมควรปรับปรุงให
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551[28] 
  มาตรา 25  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบญัญัตินี้แทน 
  มาตรา 26  ใหสํานักทะเบยีนอําเภอ และสํานักทะเบียนทองถ่ินที่ดําเนินการอยูแลวในวันกอนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถ่ินที่จัดตั้งตามมาตรา 8/1 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 27  บรรดากฎกระทรวง ระเบยีบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
ที่ใชบังคับอยูกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกบับทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 28  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรเพื่อใหนายทะเบียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยความเปนธรรมและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนยิ่งขึน้ และกําหนดวธีิการและเงื่อนไขเกีย่วกับการดําเนินการในการแจงการเกิด 
การออกสูติบัตร การออกหนังสือรับรองการเกิด และการจัดทําทะเบยีนบานสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ เพื่อประโยชนในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบคุคลดังกลาวรวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 108/ตอนที่ 203/ฉบับพิเศษ หนา 97/22 พฤศจิกายน 2534 
[2] มาตรา 5 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[3] มาตรา 6 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[4] มาตรา 6 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[5] มาตรา 8 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[6] มาตรา 8/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[7] มาตรา 8/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[8] มาตรา 10 วรรคสี่ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
[9] มาตรา 12 วรรคสอง เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[10] มาตรา 14 วรรคสอง แกไขเพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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[11] มาตรา 15 วรรคสอง แกไขเพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[12] มาตรา 15 วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[13] มาตรา 15 วรรคสี่ เพิ่มโดย พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[14] มาตรา 18 วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[15] มาตรา 19 แกไขเพิม่เติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[16] มาตรา 19/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[17] มาตรา 19/2 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[18] มาตรา 19/3 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[19] มาตรา 20 แกไขเพิม่เติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[20] มาตรา 20/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[21] มาตรา 21 วรรคสี่ เพิ่มโดย พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[22] มาตรา 36 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
[23] มาตรา 38 แกไขเพิม่เติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[24] มาตรา 41 แกไขเพิม่เติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[25] มาตรา 47 (2) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[26] มาตรา 48/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[27] อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเตมิโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
[28] ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนที่ 38 ก/หนา 13/25 กุมภาพนัธ 2551 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิญัญัติ
แหงชาติ ดังตอไปนี ้
  มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551” 
  มาตรา 2[1]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา 3  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  “กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไมเกนิอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ไวดวย    
ก็ได” 
  มาตรา 4  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 และ 
ใหใชความตอไปนี้แทน 
  “ความในวรรคหนึ่งใหใชบงัคับกับการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
หรือรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทําตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยดวยโดยอนุโลม” 
  มาตรา 5  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  “เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหนายทะเบียนดําเนนิการโดยเรว็” 
 มาตรา 6  ใหยกเลิกความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
 “มาตรา 8  ภายใตบังคับมาตรา 8/1 ใหมีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี ้
 (1) สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง รองผูอํานวยการทะเบียนกลาง และผูชวยผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง เปนนายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบยีนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียน
ราษฎรทั่วราชอาณาจักร 
 (2) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
เปนนายทะเบยีนประจําสํานกัทะเบยีนกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบยีน
ราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติ   การทะเบียนราษฎร (ฉบบัที่ 2)   พ.ศ. 2551 
ใหไว ณ วันที่ 15 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2551 



  193 

 (3) สํานักทะเบียนจังหวดั มนีายทะเบียนจงัหวัดและผูชวยนายทะเบยีนจังหวดัเปนนายทะเบยีนประจํา
สํานักทะเบยีนจังหวดั มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวดั 
 (4) สํานักทะเบียนอําเภอ มนีายทะเบียนอาํเภอและผูชวยนายทะเบยีนอําเภอเปนนายทะเบียนประจาํสํานัก
ทะเบียนอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ 
 (5) สํานักทะเบียนทองถ่ิน มีนายทะเบียนทองถ่ินและผูชวยนายทะเบยีนทองถ่ินเปนนายทะเบยีนประจําสํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตปกครองทองถ่ินนั้น ๆ” 
 มาตรา 7  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 8/1 และมาตรา 8/2 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร        
พ.ศ. 2534 
 “มาตรา 8/1  การจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินตามมาตรา 8 (4) และ (5) ใหเปนไป
ตามที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแหงความพรอมและความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน รวมตลอดถึงการไมซํ้าซอนและการประหยดั 
  สํานักทะเบยีนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินตามมาตรา 8 (4) และ (5) ที่ไดจดัตั้งขึน้แลวนัน้ เมื่อคํานึงถึง
สภาพตามวรรคหนึ่งแลว ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะยบุหรือควบรวมเขาดวยกันกไ็ด 
  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักทะเบยีนที่จดัตั้งตามวรรคหนึ่งหรือควบรวมตามวรรคสอง        
ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
  มาตรา 8/2  ใหมีนายทะเบยีนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
  (1) อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีอํานาจออกระเบยีบหลักเกณฑวิธีปฏิบตัิ       
รวมทั้งกําหนดแบบพิมพเพือ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และแตงตั้งรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง และผูชวย
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 
  (2) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบยีนกรุงเทพมหานคร และใหมอํีานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร 
 (3) ผูวาราชการจังหวดัเปนนายทะเบยีนจังหวัด และใหมอํีานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนจังหวดั 
 (4) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เปนนายทะเบียนอําเภอ และใหมี
อํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนอําเภอ 
 (5) ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหวัหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ิน  
แลวแตกรณี เปนนายทะเบยีนทองถ่ิน และใหมีอํานาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน 
 ผูอํานวยการทะเบยีนกลางตาม (1) จะมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการทะเบียนกลาง หรือผูชวยผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการทะเบยีนกลาง หรือจะมอบหมายใหขาราชการสังกัดกรมการปกครอง
ชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดดวยกไ็ด 
 นายทะเบียนกรุงเทพมหานครตาม (2) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบยีนกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนาสวน
ราชการซึ่งไมต่ํากวาระดับกองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนกรุงเทพมหานครกไ็ด 
  นายทะเบียนจงัหวัดตาม (3) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนจังหวดั รองผูวาราชการจังหวดั หรือปลัด
จังหวดั ปฏิบัตริาชการแทนนายทะเบยีนจังหวัดก็ได 
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  นายทะเบียนอาํเภอตาม (4) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนอําเภอ หรือปลัดอําเภอปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนอาํเภอก็ได 
  นายทะเบียนทองถ่ินตาม (5) จะมอบอํานาจใหผูชวยนายทะเบียนทองถ่ิน รองปลัดเทศบาล ผูชวยผูอํานวยการ
เขต รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผูชวยหวัหนาผูบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น แลวแตกรณี ปฏิบตัิ
ราชการแทนนายทะเบยีนทองถ่ินก็ได” 
  มาตรา 8  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  “การดําเนินการตามวรรคสาม รวมตลอดทัง้วิธีการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงและการอุทธรณของผูซ่ึงอาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบยีน รวมถึงการพิจารณาคําอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหนายทะเบยีนมีอํานาจสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบยีนไวกอนที่จะรบัฟง
คําชี้แจงหรือการโตแยงได” 
  มาตรา 9  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  “ในกรณจีําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเกบ็ขอมูลและใชขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่เขามาหรืออาศัยอยูในราชอาณาจักร จดัสง
ขอมูลที่มีอยูใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางรองขอ” 
 มาตรา 10  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 14 แหงพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
 “เมื่อไดรับคําขอตาม (2) ใหนายทะเบียนมคีําสั่งโดยเร็ว คําสั่งของนายทะเบียนที่ไมรับคําขอหรือไมดําเนินการ
ตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวน ใหคูกรณียืน่อุทธรณตอนายทะเบยีนจังหวัด นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือ
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันรับทราบคําสั่งจากนายทะเบียน” 
 มาตรา 11  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 15 แหงพระราชบญัญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
 “หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมคีวามประสงคจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเพือ่ใชประโยชนจากขอมูล
ทะเบียนประวตัิราษฎร ผูอํานวยการทะเบยีนกลางอาจอนุญาตใหเชื่อมโยงไดเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัตหินาที่
ตามที่ปรากฏภายในทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกดิ ทะเบียนคนตาย หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
เทานั้น” 
 มาตรา 12  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
  “ในกรณจีําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในราชอาณาจักรคณะรัฐมนตรี
จะอนุมัตใิหผูอํานวยการทะเบียนกลางยินยอมใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏใน
ทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 
  หามมิใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนที่ไดขอมูลใดตามมาตรานี้นําไปใชเพื่อ
ประโยชนในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นที่ไมเกี่ยวกับหนาที่ของทางราชการหรือตามวตัถุประสงคที่รองขอ” 
  มาตรา 13  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร         
พ.ศ. 2534 
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 “ในกรณจีําเปนเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน การแจงตามวรรคหนึ่งจะแจงตอ     
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่อ่ืนก็ได ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 มาตรา 14  ใหยกเลิกความในมาตรา 19 แหงพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
 “มาตรา 19  ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกดิหรือเด็กไรเดยีงสาซึ่งถูกทอดทิ้งใหนําตวัเดก็ไปสงและแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึง
ปฏิบัติงานในทองที่ที่พบเดก็นั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจหรือเจาหนาทีด่ังกลาวไดรับตวัเดก็ไว
แลวใหบันทึกการรับตัวเดก็ไว ในกรณีทีพ่นักงานฝายปกครองหรือตํารวจรับเดก็ไว ใหนําตวัเดก็พรอมบันทึกการรับ
ตัวเดก็สงใหเจาหนาที่ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุยในเขตทองที่ ในกรณีที่เจาหนาที่
ดังกลาวไดรับตัวเดก็ไวหรือไดรับตัวเด็กจากพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจแลว ใหแจงการเกดิตอนายทะเบียนผูรับ
แจงและใหนายทะเบยีนออกใบรับแจง ทั้งนี้ ตามระเบยีบและแบบพมิพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 บันทึกการรับตัวเดก็ตามวรรคหนึ่งใหทําเปนสองฉบับและเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับตัวเด็กหนึ่งฉบับและสงมอบ
ใหกับนายทะเบียนผูรับแจงหนึ่งฉบับ โดยใหมีรายละเอียดเกีย่วกับรายการบุคคลของผูที่พบเด็ก พฤติการณ สถานที่
และวนัเวลาทีพ่บเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทัว่ไปของเด็ก เอกสารที่ตดิตัวมากับเดก็ และประวัติของเด็กเทาที่ทราบ 
และในกรณีทีไ่มอาจทราบสัญชาติของเด็กใหบันทกึขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย” 
 มาตรา 15  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 19/1 มาตรา 19/2 และมาตรา 19/3 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
 “มาตรา 19/1  เด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยูในการอุปการะของหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมวีัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือเดก็ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด ถาเด็กยังไมไดแจงการเกดิและไมมีรายการบคุคลในทะเบยีนบานใหหวัหนาหนวยงานหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมายจากหวัหนาหนวยงานเปนผูแจงการเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ทีห่นวยงานนั้นตั้งอยู 
และใหนายทะเบียนออกใบรบัแจง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 มาตรา 19/2  การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา 19 และมาตรา 19/1 ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง ในกรณทีี่ไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได ใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจัดทําทะเบยีนประวัติและออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน ตามระเบยีบที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด 
 มาตรา 19/3  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเจาบานหรอืบดิามารดามไิดแจงการเกดิใหตามมาตรา 18 อาจรองขอตอ      
นายทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดไดตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดและใหนําความในมาตรา 19/2 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบดิามารดาหรือผูปกครองแจงแทนไดแตสําหรับกรณี
ของบิดามารดาใหนายทะเบยีนผูรับแจงดําเนินการใหตอเมื่อไดชําระคาปรับตามที่นายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ินเปรียบเทียบตามมาตรา 47 (2) และมาตรา 51 แลว” 
 มาตรา 16  ใหยกเลิกความในมาตรา 20 แหงพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
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 “มาตรา 20  เมื่อมีการแจงการเกิดตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 หรือมาตรา 19/3 ทั้งกรณีของเด็กที่
มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการ
เกิดและออกสตูิบัตรเปนหลักฐานแกผูแจงโดยมีขอเท็จจริงเทาที่สามารถจะทราบได 
 สําหรับการแจงการเกิดของเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียน
ผูรับแจงออกสูติบัตรใหตามแบบพิมพทีผู่อํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด โดยใหระบุสถานะการเกิดไวดวย” 
 มาตรา 17  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 20/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
 “มาตรา 20/1  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสัญชาติไทยแกกลุมบุคคลใดหรือใหกลุมบุคคลใดแปลงสัญชาติ
เปนไทยได หรือกรณีมีเหตจุาํเปนอื่น และบุคคลดังกลาวจําเปนตองมีหนังสือรับรองการเกิด ใหกลุมบุคคลดังกลาวยืน่
คําขอหนงัสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 
 มาตรา 18  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  “ใหนําความในวรรคสามของมาตรา 18 มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม” 
  มาตรา 19  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  “ใหนําความในวรรคสามของมาตรา 18 มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม” 
  มาตรา 20  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 36 แหงพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา 36  ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจัดทําทะเบยีนบานไวทกุบานสําหรับผูมีสัญชาติ
ไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินทีอ่ยูในราชอาณาจักร” 
  มาตรา 21  ใหยกเลิกความในมาตรา 38 แหงพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
 “มาตรา 38  ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจัดทําทะเบยีนบานสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ที่ไดรับอนุญาตใหอาศยัอยูในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราว และคนซึง่ไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยู
ในราชอาณาจกัรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด และบุตรของ
บุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผูมีรายการในทะเบียนบานพนจากการไดรับอนุญาตหรือผอนผันใหอาศัย
อยูในราชอาณาจักร ใหนายทะเบียนจําหนายรายการทะเบียนของผูนั้นโดยเร็ว 
 ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบยีนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยอื่นนอกจากทีบ่ัญญัติไว
ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด” 
 มาตรา 22  ใหยกเลิกความในมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
  “มาตรา 41  ผูใดรื้อบานที่มีเลขประจําบานโดยไมประสงคจะปลูกบานใหมในที่ดินบริเวณนั้นอีกตอไปหรือ 
ร้ือเพื่อไปปลูกสรางบานในทีอ่ื่น ใหแจงการรื้อบานตอนายทะเบยีนผูรับแจงภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ร้ือบานเสร็จ
เพื่อจําหนายเลขประจําบานและทะเบยีนบาน 
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  บานที่ร้ือถอนโดยไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบยีนจําหนายเลขประจาํบาน
และทะเบียนบานและแจงยายผูมีรายช่ืออยูในทะเบียนบานนั้นไปไวในทะเบียนบานกลางตามระเบียบที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด” 
  มาตรา 23  ใหยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใช
ความตอไปนีแ้ทน 
  “(2) ไมปฏิบัตติามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 มาตรา 21 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 39 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 41 หรือมาตรา 42” 
  มาตรา 24  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 48/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  “มาตรา 48/1  ผูใดฝาฝนมาตรา 15 วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแต         
หนึ่งหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท 
  ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐกระทําผิดตามมาตรานี้ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเหน็กบัการกระทําความผิด
นั้นและไดจดัการตามสมควรเพื่อมิใหเกิดการกระทําความผิดนั้นแลว” 
  มาตรา 25  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบญัญัตินี้แทน 
 มาตรา 26  ใหสํานักทะเบยีนอําเภอ และสํานักทะเบียนทองถ่ินที่ดําเนินการอยูแลวในวันกอนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ เปนสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถ่ินที่จัดตั้งตามมาตรา 8/1 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 27  บรรดากฎกระทรวง ระเบยีบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
ที่ใชบังคับอยูกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกบับทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 28  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 
 
 
[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 125/ตอนที่ 38 ก/หนา 13/25 กมุภาพันธ 2551 
 
 
 

 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท   นายกรัฐมนตร ี
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  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ
ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา เปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิก 
   (1) พระราชบญัญัติสัญชาติ พ.ศ.2495 

(2) พระราชบญัญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 
   (3) พระราชบญัญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 

(4) พระราชบญัญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนตางดาว”  หมายความวา ผูซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ 
 “พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (นิยามคําวา “คณะกรรมการ” เพิ่มเติมโดย ม. 3 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 มาตรา 5  การไดสัญชาติไทยตามมาตรา 9 มาตรา 12 หรือมาตรา 12/1 การเสียสัญชาติไทยตามหมวด 2 หรือ
การกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด 3  ใหมีผลตอเมื่อไดประกาศ ในราชกิจจานเุบกษาและใหมีผลเฉพาะตัว 
   (ม. 5  แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 4 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

   มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดคาธรรมเนียมไมเกนิอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมดังตอไปนีใ้หผูใดเปนการทั่วไปหรือเฉพาะรายตามทีเ่ห็นสมควร 
   (1)  คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย 
  (2)  หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย 
  (3)  คําขอกลับคืนสัญชาติไทย 
   กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 (ม. 6  แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 5 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

หมวด 1 การไดสัญชาติไทย 
   มาตรา 7  บุคคลดังตอไปนี้ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกดิ 

(1) ผูเกิดโดยบดิาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจกัรไทย 

พระราชบัญญัติ  สัญชาติ   พ.ศ. 2508 

ใหไว  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  2508 
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(2) ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึง่ 
 คําวาบิดาตาม (1) ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผูเกิดตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แมผูนั้นจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบยีนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม 
 (ม. 7 วรรคสอง เพิ่มเติมโดย ม. 6 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

   มาตรา 7 ทวิ  ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาวยอมไมไดรับสัญชาติไทย           
ถาในขณะที่เกดิบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผูนั้นเปน 

(1) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณพีิเศษเฉพาะราย 
(2) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 
(3) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

  ในกรณีที่เหน็สมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเปนการทั่วไปใหบคุคลตามวรรคหนึ่งได
สัญชาติไทยกไ็ด ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาตไิทยตามวรรคหนึ่งจะอยูในราชอาณาจักรไทย ในฐานะใด ภายใต
เงื่อนไขใด ใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ทั้งนีโ้ดยคํานึงถึงความมั่นคงแหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชน
ประกอบกัน  ในระหวางทีย่งัไมมีกฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวาผูนัน้  เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
 (ม. 7 ทวิ วรรคสองและวรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 7 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 มาตรา 8  ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบดิาและมารดาเปนคนตางดาว ยอมไมได สัญชาติไทย ถาในขณะที่
เกิดบิดาหรือมารดาเปน 

(1) หวัหนาคณะผูแทนทางทูตหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางทูต 
(2) หวัหนาคณะผูแทนทางกงสุลหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางกงสุล 
(3) พนกังานหรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ 

   (4) คนในครอบครัวซ่ึงเปนญาติอยูในความอุปการะหรือคนใชซ่ึงเดินทางจากตางประเทศมาอยูกับบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) 
   มาตรา 9  หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงคจะไดสัญชาติไทยใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติไทยใหอยูในดลุพินิจของรัฐมนตรี 
 มาตรา 10  คนตางดาวซึ่งมีคณุสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยได 

(1) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายทีบุ่คคลนั้นมีสัญชาติ 
(2) มีความประพฤติด ี
(3) มีอาชีพเปนหลักฐาน 

   (4) มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคําขอแปลงสัญชาติเปนไทย เปนเวลาไมนอยกวาหาป 
   (5) มีความรูภาษาไทยตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 11  บทบัญญัติในมาตรา 10 (4) และ (5) มิใหนํามาใชบังคับถาผูขอแปลงสัญชาติเปนไทย 
 (1)  ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือไดทําคุณประโยชนแก ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 
 (2) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซ่ึงไดแปลงสัญชาติเปนไทย หรือของผูไดกลับคืนสัญชาติไทย 
 (ม. 11 (2) แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 8 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 
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 (3) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน 
 (4) เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย 
 (ม. 11 (4) เพิ่มเติมโดย ม. 9 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 
 มาตรา 12  ผูใดประสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 ถาผูประสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนไทยตามวรรคหนึ่งมบีุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย และ
บุตรนั้นมภีูมิลําเนาอยูในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบุตรพรอมกับตนไดโดยบุตรนั้นไดรับการ
ยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  10 (1) (3) (4) และ (5) 
 การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแปลงสัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีเหน็สมควร
อนุญาต ใหนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อไดรับพระราชทานพระบรมราชานญุาต
แลวใหผูขอแปลงสัญชาติเปนไทยปฏิญาณตนวาจะมีความซื่อสัตยสุจริตตอประเทศไทย 
   เมื่อมีประกาศตามมาตรา 5 แลว ใหพนกังานเจาหนาที่ออกหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทยใหไวแก  
ผูนั้นเปนหลักฐาน 
 (ม. 12 วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 10 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

   มาตรา 12/1  ในการขอแปลงสัญชาติเปนไทยตามมาตรา 12 นั้น บุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแก
บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยได ในกรณีดงัตอไปนี ้
   (1) ผูอนุบาลตามคําสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกคนไรความสามารถซึ่ง   มีหลักฐานแสดง
ใหเชื่อไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 (3) และ (5) และ
รัฐมนตรีจะยกเวนใหไมตองปฏิญาณตนก็ได 
 (2) ผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อไดรับความยินยอมของผูเยาวแลวอาจขอ
แปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูเยาวซ่ึงอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหมาไมนอยกวา 
สิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 (1) และ (3) 
 (3) ผูรับบุตรบุญธรรมซึ่งเปนผูมีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแก  บุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะซึ่งไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแลวไมนอยกวาหาป และมหีลักฐานแสดงใหเชื่อไดวาเปนผูเกิดใน
ราชอาณาจักรไทย โดยใหไดรับการยกเวนไมตองมี คณุสมบัติตามมาตรา 10 (1) และ (3) 
   การขอแปลงสัญชาติเปนไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ม. 12/1  เพิ่มเติมโดย ม. 11 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

หมวด 2 การเสียสัญชาติไทย 
   มาตรา 13  ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับคนตางดาวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีได
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ให    แสดงความจํานงตอพนักงาน
เจาหนาทีต่ามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (ม. 13  แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 12 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 
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 มาตรา 14  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะทีบ่ิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและไดสัญชาติของบิดาหรือ
มารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดา หรือผูซ่ึงไดสัญชาติไทยตามมาตรา 12 วรรคสอง หรือ
มาตรา 12/1 (2) และ (3)  ถายงัประสงคจะถอืสัญชาติอ่ืนอยูตอไป ใหแสดงความจํานงสละสัญชาติไทยตามแบบและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงภายในหนึง่ปนับแตวันทีม่ีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ 
 เมื่อไดพิจารณาความจํานงดงักลาวแลวเหน็วามีหลักฐานเชื่อถือไดวาผูนั้นอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดา
หรือสัญชาติอ่ืนไดจริงก็ใหรัฐมนตรีอนุญาต เวนแตในระหวางประเทศไทยมีการรบ หรืออยูในสถานะสงคราม 
รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได 
 (ม. 14  แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 13 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 มาตรา 15  นอกจากกรณีตามมาตรา 14 ผูซ่ึงมีสัญชาติไทยและสัญชาตอ่ืินหรือผูซ่ึงไดสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ ถาประสงคจะสละสัญชาติไทยใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตาม   แบบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละสัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
 มาตรา 16  หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทยไดเมื่อปรากฏวา 

(1) การสมรสนั้นไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริง หรือแสดงขอความเท็จอันเปนสาระสําคัญ 
   (2) การกระทําใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอประโยชนของรัฐหรือเปนการ
เหยยีดหยามประเทศชาต ิ
   (3) การกระทําใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี 
 (ม. 16 วรรคสอง  เพิ่มเติมโดย ม. 14 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

  มาตรา 17  ผูซ่ึงมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวอาจถูกถอน
สัญชาติไทยได เมื่อปรากฏวา 
 (1)  ไปอยูในตางประเทศที่บดิาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเปนเวลาติดตอกันเกินหาปนับแต                  
วันที่บรรลุนิตภิาวะ 
 (2)  มีหลักฐานแสดงวาใชสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืน หรือฝกใฝอยูในสัญชาติของบิดาหรือ
มารดาหรือสัญชาติอ่ืน 
 (3)  กระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการ
เหยยีดหยามประเทศชาต ิ
 (4)  กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 การถอนสัญชาติไทยตาม (1) หรือ (2) ใหรัฐมนตรีเปนผูส่ัง สวนการถอนสัญชาติไทย ตาม (3) หรือ (4)        
เมื่อพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลเปนผูส่ัง 
 (ม. 17  แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 14 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 มาตรา 18  เมื่อมีพฤติการณอันเปนการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชนของรัฐ รัฐมนตรีมีอํานาจถอน
สัญชาติไทยของผูซ่ึงไดสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 
 มาตรา 19  รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทยแกผูซ่ึงไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏวา 
 (1)  การแปลงสัญชาตินั้นไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริง หรือแสดงขอความเท็จอันเปนสาระสําคัญ 
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   (2) มีหลักฐานแสดงวาผูแปลงสัญชาตินั้นยงัใชสัญชาติเดมิ 
  (3)  กระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการ
เหยยีบหยามประเทศชาต ิ
 (4)  การกระทาํใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (5)  ไปอยูในตางประเทศโดยไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทยเปนเวลาเกนิหาป 
 (6)  ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย 
 การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้จะขยายไปถึงบุตรของผูถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไมบรรลุนิติ
ภาวะและไดสัญชาติไทยตามมาตรา 12 วรรคสองดวยกไ็ด  และเมื่อรัฐมนตรีส่ัง  ถอนสัญชาติไทยแลวใหนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
 (มาตรา 20 ถูกยกเลิกโดย ม. 16 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

   มาตรา 21  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะทีบ่ิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและ อาจถือสัญชาติของบิดาหรือ
มารดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดา ถาไดรับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวย
การทะเบยีนคนตางดาวแลว ใหเสียสัญชาตไิทย 
 (ม. 21  แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 17 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 มาตรา 22  ผูซ่ึงมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละสัญชาติไทยหรือ  ถูกถอนสัญชาติ
ไทย ยอมเสียสัญชาติไทย  

หมวด 3 การกลับคืนสัญชาติไทย 
 มาตรา 23  ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวตามมาตรา 
13  ถาไดขาดจากการสมรสแลวไมวาดวยเหตุใดๆ ยอมมสิีทธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได 
 การขอกลับคืนสัญชาติไทยใหยืน่แสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 (ม. 23 วรรคหนึ่ง  แกไขเพิ่มเติมโดย ม. 18 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 มาตรา 24  ผูซ่ึงมีสัญชาติไทยและไดเสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะทีต่นยงัไมบรรลุนิติภาวะ   ถา
ประสงคจะกลบัคืนสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงภายใน
สองปนับแตวนัที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 
 การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกลับคืนสัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตร ี

หมวด 4 คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ 
 มาตรา 25  ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบดวย 
   (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ   
   (2) ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  ผูแทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  ผูแทนกระทรวงยุติธรรม  ผูแทนกระทรวงแรงงานผูแทนสํานักงานสภาความมัน่คงแหงชาติ ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานกังาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมัน่คงในราชอาณาจักร เปน
กรรมการโดยตําแหนง 
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   (3) ผูทรงคุณวฒุิจํานวนไมเกนิหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรูและประสบการณการทํางานดาน
สัญชาติเปนที่ประจักษ เปนกรรมการ 
   ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดกีรมการปกครองแตงตั้งขาราชการของ
กรมการปกครองอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
   มาตรา 26 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตอง  
ไมเกินสองวาระติดตอกนั 
   มาตรา 27 คณะกรรมการมีหนาที่เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรใีนการใชอํานาจตามมาตรา 7 ทวิ 
มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 12/1 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17  มาตรา 18  มาตรา 19 และมาตรา 
24 และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัตินี้ ในการใชอํานาจและดําเนินการดงักลาวใหรัฐมนตรีรับฟง
ขอเสนอแนะและความเหน็ของคณะกรรมการประกอบดวย 
   มาตรา 28 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
   มาตรา 29  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนนิการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย     
วาดวยวธีิปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และการประชมุของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ โดยอนุโลม 
 (ม. 25 ถึง ม. 29 เพิ่มเติมโดย ม. 19 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 

 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
 (1)  คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย          คร้ังละ   10,000  บาท 
 (2)  คําขอแปลงสัญชาติเปนไทยสําหรับบุคคล 
                    ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของผูแปลงสัญชาติเปนไทยคนหนึ่ง     คร้ังละ     5,000  บาท 
 (3)  หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย        ฉบับละ    1,000  บาท 
 (4)  ใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย      ฉบับละ    1,000  บาท 
 (5)  คําขอกลับคืนสัญชาติไทย         คร้ังละ     2,000  บาท 
 (6)  คําขออื่นๆ            ฉบับละ        100  บาท     
           (อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 20) 

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 
 (ความตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 นําไปแทนความเดิมในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แลวซึ่งบางมาตราถูกแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กิตติขจร  นายกรัฐมนตร ี
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 มาตรา 10  บทบัญญัติมาตรา 7 (1) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย 
 มาตรา 11  บทบัญญัติมาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย เวนแต ผูซ่ึงรัฐมนตรีมีคําสั่งอันมี
ผลใหไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 กอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้
ใชบังคับ 
 บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแตไมไดสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง    
อาจไดสัญชาตไิทยไดตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  ในการนี้รัฐมนตรีจะสั่งใหไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะรายกไ็ด 
 มาตรา 12  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
  (ม. 10 และ ม. 11  เปนบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) 
 

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2535 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 (ความตามมาตรา 3 นําไปแทนความเดิมในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และถูกแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 

 มาตรา 4  ความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบญัญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับกับบุคคลที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในกรณีที่
บุคคลดังกลาวประสงคจะสละสัญชาติไทยใหดําเนนิการตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึง
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติสัญชาต ิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
 มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
      (ม. 4 เปนบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535) 

 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 (ความตามมาตรา 3 ถึงมาตรา 19 นําไปแทนความเดมิในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แลว)  
 มาตรา 20  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และใหใชอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบญัญัตินี้แทน 
 มาตรา 21  บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับดวย 
 มาตรา 22  บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูที่เกิดกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย 
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 มาตรา 23  บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแตถูกถอนสัญชาติไทยตาม
ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ขอ 1 และผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต
ไมไดสัญชาตไิทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337  ลงวันที่  13 ธันวาคม  พทุธศักราช 2515 ขอ 2 รวมถึงบุตร
ของบุคคลดังกลาวที่เกดิในราชอาณาจักรไทย  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไมไดสัญชาติไทยตามมาตรา 7 
ทวิ แหงพระราชบญัญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ถาบุคคล      
ผูนั้นอาศัยอยูจริง ในราชอาณาจักรไทยตดิตอกันโดยมหีลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเปนผูมีความประพฤติดีหรือ 
คุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย ใหไดสัญชาติไทยตั้งแตวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ เวนแตผูซ่ึง
รัฐมนตรีมีคําสั่งอันมผีลใหเปนผูมีสัญชาติไทยแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมคีุณสมบัติตามวรรคหนึ่งยืน่คําขอลง
รายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎรแหงทองที่ทีผู่นั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน 
   มาตรา 24  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบญัญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และ
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกบับทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 25  ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความตามมาตรา 
27 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้     

มาใชบังคับกบัการใชอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 ทวิ  มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 12/1 มาตรา 
14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 24 และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้     
 มาตรา  26  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (ม. 21 ถึง ม. 25  เปนบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้
 ขอ 1  บัตรประจําตวันายทะเบียนใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 2  รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหเปนรูปถายครึ่งตัว หนาตรงขนาด 2.5 x 2.7 เซนติเมตร แตงเครื่องแบบ
ปกติ ไมสวมหมวก 
  
  

 

 
  หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และโดยที่มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บัญญัติใหนาย
ทะเบียนตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง      จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
[รก.2535/93/22/11 กันยายน 2535] 
 
  
   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้

ใหยกเวนไมตองกําหนดเลขประจําตัวแกบคุคลตอไปนี้ 
 (1) สมเด็จพระบรมราชิน ี
 (2) พระบรมวงศานุวงศตั้งแตช้ันพระองคเจาขึ้นไป 
  
  

 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
บัญญัติใหการยกเวนการใหเลขประจําตัวแกบุคคลใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
[รก.2535/93/24/11 กันยายน 2535] 

 

กฎกระทรวง   ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534 

ใหไว ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2535 
พลตํารวจเอก เภา สารสิน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

กฎกระทรวง  ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   พ.ศ. 2534 

ใหไว ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2535 
พลตํารวจเอก เภา สารสิน    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  7  มาตรา  12  และมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร  พ.ศ.  2534  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  35  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้
  ขอ  1   ใหสํานักทะเบียนกลางจัดใหมีระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานการทะเบยีนราษฎรของทุก
สํานักทะเบยีนไวประจําสํานกัทะเบยีนกรุงเทพมหานคร  สํานักทะเบยีนจังหวดั  และสาํนักทะเบียนอาํเภอทุกแหง 

ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในทองถ่ินใด  สํานกัทะเบียนกลางอาจจัดใหมี
ระบบคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่งประจําสํานักทะเบียนทองถ่ินนั้นก็ได 

ขอ  2   ใหสํานักทะเบียนกลางจัดใหมเีครื่องบริการประชาชนอเนกประสงคที่ปฏิบัติงานดวยระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อใหบริการประชาชนเกีย่วกับการคัดและรับรองรายการในทะเบยีนบาน  การบันทึกรายการสําเนา
ทะเบียนบานใหตรงกับตนฉบับ  หรือการดําเนินการอื่นใดตามที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางเห็นสมควร  ในการนีใ้หถือ
วาการใหบริการดานการทะเบียนราษฎรโดยเครื่องบริการประชาชนอเนกประสงคดังกลาวเปนการปฏิบัติงานของ
สํานักทะเบยีนและนายทะเบยีน 

ในการใหบริการดวยเครื่องบริการประชาชนอเนกประสงคตามวรรคหนึ่ง  ถาสํานักทะเบียนกลางไดจัด
ใหบริการในวันเวลาอยางใด  ใหถือวาการใหบริการดังกลาวเปนการปฏิบัติงานของสํานกัทะเบียนและนายทะเบียนในวันเวลาราชการ 

สถานที่ใหบริการ  วิธีการจดัเก็บคาธรรมเนียม  และการลงนามรับรองเอกสารดวยเครื่องบริการประชาชน
อเนกประสงคตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

ขอ  3  ใหผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนดหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานการทะเบียนราษฎร
ดวยระบบคอมพิวเตอรของสํานักทะเบยีนและนายทะเบยีน 

ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอมีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ
ทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรของสํานกัทะเบยีนอําเภอ  รวมทัง้กํากับดแูลการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร
ดวยระบบคอมพิวเตอรของสํานักทะเบยีนทองถ่ินดวย 

ขอ  4  ในกรณทีี่นายทะเบียนตรวจพบหรือไดรับแจงวารายการในทะเบียนบานไมตรงกับขอเท็จจริงหรือ
หลักฐานตามกฎหมาย  ใหดาํเนินการแกไขรายการดังกลาวใหถูกตอง  และแจงใหเจาบานทราบเพือ่นําสําเนาทะเบียน
บานไปบันทึกรายการใหตรงกับตนฉบับโดยเร็ว 

การแกไขรายการในทะเบียนบานตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนดาํเนินการตามระเบยีบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
 
 

หมายเหตุ          เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการวางระบบคอมพิวเตอรดานการทะเบียนราษฎรไวทุก
สํานักทะเบียนทั่วประเทศ  เพื่อเปนการรองรับการบูรณาการและการปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติและใหการบริการประชาชนและ
หนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานดานการทะเบียนราษฎร  จึงจําเปนตองออกกฏกระทรวงนี ้

กฎกระทรวง  กําหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2547 

ใหไว   ณ    วนัที่   18     พฤศจิกายน     พ.ศ.  2547 
โภคิน    พลกลุ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้
 ขอ 1  ใหสํานกัทะเบยีนกลางจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวตัิราษฎรจากสตูิบัตร ทะเบียนคนเกดิ มรณบัตร 
ทะเบียนคนตาย ทะเบยีนบาน ทะเบยีนบานกลาง ใบแจงการยายที่อยู ทะเบียนที่เกีย่วดวยสถานภาพการสมรส ทะเบียน
ที่เกี่ยวดวยบุตร ทะเบียนทีเ่กีย่วดวยช่ือบุคคล และเอกสารการทะเบียนอื่นๆ ที่ยื่นไวตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การทะเบยีนราษฎร หรือกฎหมายวาดวยบตัรประจําตัวประชาชนและในกรณีของผูไมมีสัญชาติไทยใหจัดเก็บขอมูล
จากทะเบียนประวัติดวยขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่ไมอาจจัดเก็บจากทะเบยีนและเอกสารตามวรรคหนึ่งไดจะ
จัดเก็บจากสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ของรัฐที่จัดเกบ็โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายก็ได แตตองไดรับความ
เห็นชอบจากสวนราชการหรอืหนวยงานอืน่ของรัฐนั้น 
  ขอ 2  การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหจดัเก็บไวในรูปของเอกสาร ภาพถาย ฟลม แผนบันทึกขอมูล 
ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
  ขอ 3  ในกรณทีี่ผูใดประสงคจะใหนายทะเบียนจดัเก็บขอมูลอ่ืนใดเกีย่วกับตนอนัมิใชเปนขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรตามขอ 1 และนายทะเบียนเห็นวาขอมูลดงักลาวจะเปนประโยชนตอการทะเบยีนราษฎร ใหนายทะเบียน
จัดเก็บขอมูลนัน้ตามที่ผูนั้นแสดงเจตนาได 
  ขอ 4  เมื่อสํานักทะเบยีนไดจดัเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากเอกสารหลักฐานตามขอ 1 ไวในฟลม แผน
บันทึกขอมูล ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่น และพนระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแลว สํานักทะเบยีนจะ
ทําลายเอกสารหลักฐานเหลานั้นก็ได 

 
 
 
 
[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 124/ตอนที่ 31 ก/หนา 70/6 กรกฎาคม 2550 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยทีม่าตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บัญญัติใหสํานักทะเบียนกลางดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด เพื่อประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎรการตรวจพิสูจน     
ตัวบุคคลและประมวลผลขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง        
สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดเกบ็ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรดังกลาว จึงจําเปนตองออก                         
กฎกระทรวงนี ้

 
 

 

กฎกระทรวง  กําหนดหลกัเกณฑและวิธีการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร  พ.ศ. 2550 [1] 

ใหไว ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
อารีย วงศอารยะ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 18  
วรรคสาม และมาตรา 21 วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ          
การจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้
 ขอ 1  ในกรณผูีมีหนาที่แจงการเกิดตามมาตรา 18 (1) หรือ (2) ยังมไิดแจงการเกดิและคนซึ่งเกิดนัน้มีภูมิลําเนา
ปจจุบันอยูตางทองที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินทีเ่กิดบิดา มารดา ผูปกครองโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบคุคลดังกลาว แลวแตกรณี จะแจงการเกดิตอนายทะเบียนผูรับแจง ณ สํานัก
ทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินที่บิดา มารดาหรือผูปกครองของคนซึ่งเกิดนั้นมีช่ืออยูในทะเบยีนบานก็ได 
  การแจงการเกดิตามวรรคหนึ่ง ผูแจงการเกิดตองมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการเกิดของคนซึ่งจะแจง      
การเกิดที่ออกใหโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่คนนั้นเกิด และพยานบุคคลไมนอยกวาสองคนซึ่งสามารถยืนยนั
ความเปนบิดาหรือมารดาของคนดังกลาวได 
  ในกรณีไมมีหนังสือรับรองการเกิด ผูแจงการเกิดอาจใชผลการตรวจทางวิทยาศาสตร เชน การตรวจสาร
พันธุกรรม ที่ตรวจพิสูจนจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือเพื่อเปนหลักฐานพิสูจนความเปนบดิา
หรือมารดาและบุตรแทนได 
  ขอ 2  ในกรณผูีมีหนาที่แจงการตายตามมาตรา 21 (1) หรือ (2) ยังมิไดแจงการตายแตมีการยายศพไปอยู      
ตางทองที่สํานักทะเบยีนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินที่มีการตายหรือพบศพเจาบานของบานที่มีการตาย บคุคล   
ที่ไปกับผูตายขณะตาย ผูพบศพ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี จะแจงการตายตอนาย
ทะเบียนผูรับแจง ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ศพอยู หรือทองทีท่ี่มีการจัดการศพ
โดยการเผา ฝง หรือทําลายกไ็ด 
 การแจงการตายตามวรรคหนึง่ ผูแจงตองมหีลักฐานเปนหนังสือรับรองการตายของผูตายซึ่งออกใหโดย
โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลที่บุคคลนั้นตาย และพยานบคุคลไมนอยกวาสองคนซึ่งสามารถยนืยันตวับุคคลของผูตายได 
 ในกรณีไมมีหนังสือรับรองการตาย ผูแจงการตายอาจใชผลการตรวจทางวิทยาศาสตร เชน การตรวจสาร
พันธุกรรม ทีต่รวจพิสูจนจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือเพื่อเปนหลักฐานประกอบการแจงแทนได 
 
 
 
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 18 วรรคสาม และมาตรา 21 วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
กําหนดใหผูมีหนาที่แจงการเกิดหรือการตายสามารถแจงการเกิดหรือการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่อื่นไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
[1] ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนที่ 96 ก/หนา 35/23 สิงหาคม 2551 

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการเกิดหรือการตาย 
ตอนายทะเบียนแหงทองท่ีอ่ืน  พ.ศ. 2551[1] 

ใหไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และมาตรา 19/2 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  “เด็ก” หมายความถึง เด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
  “เด็กเรรอน” หมายความถึง เด็กเรรอนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
  “เด็กไรเดยีงสา” หมายความวา เดก็ที่มีอายตุ่ํากวาเจ็ดปบริบูรณ หรือเดก็ที่ปราศจากความรูผิดรูชอบ            
ตามปรกติสามัญอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางรางกายของเด็กเทยีบเทาเด็กที่มีอายุต่ํากวาเจด็ปบริบูรณ 
 “เด็กที่ไมปรากฏบุพการ”ี หมายความวา เด็กที่ไมสามารถสืบหาบิดามารดาหรือญาติทางสายโลหิตโดยตรง 
ขึ้นไป และใหหมายความรวมถึงเด็กที่บิดามารดาเสียชีวติ 
 “ผูปกครอง” หมายความถึง ผูปกครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ และผูอํานวยการเขต 

ขอ 2  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการเกดิเด็กในสภาพแรกเกดิหรือเด็กไร
เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง แลวแตกรณี ใหนายทะเบียน
ออกใบรับแจงใหแกผูแจงการเกิดตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พรอมทั้งเรียกตรวจหลักฐานจาก 
ผูแจงและสอบสวนพยานบคุคลที่เกี่ยวของเพื่อพิสูจนสถานะการเกดิและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิด ดังนี ้
 (1) พยานหลักฐาน ไดแก 
 (ก) บนัทึกการรับตัวเด็กที่จัดทําขึ้นโดยพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงเปนผูรับตัวเดก็ไว สําหรับเดก็แรกเกดิหรือเด็กไรเดยีงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง 
 (ข) หลักฐานการรับตัวเด็กของหนวยงานที่รับตัวเดก็ไวดูแลหรืออุปการะ 

(ค) รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
  (ง) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผูปกครองของเด็ก (ถามี) 
  (จ) หลักฐานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถามี) เชน หนังสือรับรองการเกิดของ
สถานพยาบาล สําเนาทะเบยีนนักเรยีน จดหมาย รูปถายของบุคคลในครอบครัว เปนตน 
  (2) พยานบุคคล ไดแก 
  (ก) ผูแจงการเกิด 
  (ข) เดก็ที่ขอแจงการเกดิกรณีเดก็ที่มีอายุตัง้แตเจด็ปบริบูรณขึ้นไป 
  (ค) บุพการี หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี) 
  (ง) ผูรูเห็นการเกิดของเดก็หรือสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะการเกดิของเด็ก (ถามี) 

กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของ 
เด็กซ่ึงถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน หรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการหีรือบุพการีทอดท้ิง พ.ศ. 2551[1] 
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  (จ) บุคคลที่เดก็เคยอาศยัอยูหรือเคยทํางานดวย (ถามี) 
  ขอ 3  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบความถูกตองของพยานเอกสาร และความ
ครบถวนสมบูรณของประเดน็การสอบสวนพยานบุคคล แลวรวบรวมหลักฐานพรอมเสนอความเห็นไปยังนายอําเภอ
แหงทองที่ที่สํานักทะเบียนนัน้ตั้งอยูภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแจงการเกิด โดยใหสรุปความเหน็
พรอมระบุเหตผุลประกอบวาเด็กที่ขอแจงการเกิดเปนผูเกดิในราชอาณาจักรหรือไม และเปนผูมีสัญชาติไทยหรือไมได
สัญชาติไทย หรือไมสามารถยืนยนัสถานะการเกิดและสญัชาติของเด็ก ทั้งนี้ ใหนายอาํเภอพิจารณาและแจงผลใหนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงความเหน็ 
  ขอ 4  การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิดตามขอ 2 ใหคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความ
มั่นคงของมนุษยและความมัน่คงแหงราชอาณาจักร รวมถึงหลักเกณฑการไดสัญชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ โดยใหนายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถ่ิน และนายอําเภอ พิจารณาปจจัยแวดลอมที่
เกี่ยวของกับตวัเดก็ และความเปนไปไดในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเด็กโดยตรงประกอบดวย 
 ขอ 5  หากนายอําเภอมีความเห็นวาไมสามารถยืนยันสถานะการเกดิและสัญชาติของเด็กได ใหแจงนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจดัทําทะเบยีนประวัตแิละออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐานตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนดตามมาตรา 19/2 พรอมทั้งใหแจงความเหน็ของนายอําเภอใหผูแจงการเกิด
ทราบเปนหนงัสือภายในเจด็วันนับแตวันที่ไดรับแจงความเห็นของนายอําเภอ โดยอยางนอยตองประกอบดวยเหตุผล
ของความเห็น รวมถึงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางองิ และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใช
ดุลพินิจ ทั้งนี้ ใหแจงสิทธิในการอุทธรณ การยื่นคําอุทธรณ ระยะเวลาการอุทธรณ และสิทธิในการยื่นเรื่องตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเพื่อขอพิสูจนสถานะการเกดิ และสัญชาติของเด็กอีกครั้งหนึ่งดวย 
 การอุทธรณคําสั่งของนายอําเภอตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิง
ประกอบดวย 
 ขอ 6  ใหนายอําเภอพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ ในกรณีที่เหน็ดวยกบัคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหแกไขคําสั่งและแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินทราบภายในสามวันนับแตวันที่แกไขคําสั่ง ทั้งนี้ ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบยีนราษฎรและหลักฐานทะเบยีนราษฎรของเด็กที่แจงการเกิดใหถูกตองตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
 ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงเอกสารที่เกี่ยวของและรายงาน
ความเหน็พรอมเหตุผลไปยงันายทะเบียนจงัหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายในสามวันนบัแต
วันที่การพจิารณาคําอุทธรณเปนที่ยุติ และใหนายทะเบยีนจังหวดัหรือนายทะเบยีนกรุงเทพมหานครพิจารณาอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวนันับแตวันทีไ่ดรับรายงานจากนายอําเภอ เวนแตกรณีมเีหตุจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนจงัหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครมหีนังสือแจงให      
ผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอทุธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 
 การพิจารณาของนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครตามวรรคสองอาจแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจซึ่งประกอบดวยผูมีความรูความสามารถทางดานการสังคมสงเคราะห สังคม
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วิทยา มานุษยวิทยา การพินจิคุมครองเด็ก และดานอืน่ ๆ รวมเปนกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อเสนอความเหน็
หรือใหคําปรกึษาแกนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบยีนกรุงเทพมหานครดวยก็ได 
 ขอ 7  เมื่อนายทะเบียนจังหวดัหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาเหน็วาหลักฐานของผูแจงการเกิด
สามารถยืนยันสถานะการเกดิและสัญชาตขิองเด็กที่แจงเกิดได ใหแจงนายอําเภอและนายทะเบยีนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินทราบภายในสามวันนับแตวนัที่การพจิารณาเรื่องดังกลาวเปนทียุ่ติ ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถ่ินดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและหลักฐานทะเบยีนราษฎรของเด็กที่แจง
การเกิดใหเปนไปตามความเห็นของนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบยีนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ตามระเบียบที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางกาํหนด 
 หากนายทะเบยีนจังหวดัหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นดวยกับความเหน็หรือคําสั่งของนายอําเภอตาม
ขอ 5 ใหแจงนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเพื่อแจงคําวินจิฉัยดังกลาวเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ
ภายในสามวนันับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบยีนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี โดยให
ระบุเหตุผลซ่ึงอยางนอยประกอบดวยขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพนิิจ รวมถึงสิทธิในการยืน่คําฟองและระยะเวลาการยืน่คําฟองตอศาลปกครองไวในหนังสือ
แจงดวย 
 
 
 
 
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยทีม่าตรา 19/2 แหงพระราชบญัญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551                  
ไดกําหนดใหการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กในสภาพแรกเกดิหรือเด็กไรเดยีงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง           
เด็กเรรอน และเดก็ที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง เปนไปตามหลักเกณฑและวธีิการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 125/ตอนที่ 96 ก/หนา 30/23 สิงหาคม 2551 
 
  

   
   
 
 
 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และมาตรา 10 วรรคสี่ 
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกรณมีีเหตุอันควรสงสัยวาการดาํเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อจัดทํา
หลักฐานทะเบยีนราษฎรใดดาํเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบยีบ หรือโดยอาํพรางขอเท็จจริง หรือมีรายการ
ขอความผิดจากความเปนจรงิ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฏ
หลักฐานเชื่อไดวามีการดําเนนิการเกีย่วกับการทะเบยีนราษฎรในลักษณะดังกลาวจริง ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรกรณีนัน้ไวกอน 
  ขอ 2  ในกรณทีี่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินมีคําสั่งตามขอ 1 แลว ใหแจงคําสั่งใหคูกรณีทราบ
ภายในสามวนันับแตวันที่มีคาํสั่ง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงของตนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
  การแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ โดยอยางนอยตองประกอบดวย 
  (1) ขอเท็จจริงหรือเหตุผลที่ทําใหเชื่อวามกีารกระทําโดยมิชอบ 
  (2) ขอกฎหมายหรือระเบยีบที่เกี่ยวของ 
  (3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
  (4) สิทธิในการแตงตั้งบุคคลอื่นใหดําเนินการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงแทน 
  (5) สิทธิในการขอดูเอกสารที่จําเปนสําหรับการโตแยงหรือช้ีแจงขอเทจ็จริงเพื่อปองกันสิทธิของตน 
 ขอ 3  การโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตามขอ 2 คูกรณีตองชี้แจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐานที่ทําให    
เชื่อไดวาการสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนนั้นเปนไปโดยไมถูกตองโดยอาจทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือเปน
หลักฐาน หรือจะโตแยงหรือช้ีแจงดวยวาจาก็ไดโดยใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินบนัทึกคําชี้แจงไว
และใหคูกรณลีงลายมือช่ือเปนหลักฐาน 
 ขอ 4  ถาคูกรณีไมโตแยงหรือช้ีแจงขอเทจ็จริงภายในกาํหนดเวลาตามขอ 2 โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
โตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงแตไมช้ีแจงเหตผุลหรือแสดงพยานหลักฐาน หรือช้ีแจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐาน
แลวแตรับฟงไมได ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินสั่งไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน หรือ          
ส่ังเพิกถอนหลักฐานทะเบยีนกรณดีังกลาว 
 ขอ 5  ในกรณทีี่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ 1 แลวปรากฏ
พยานหลักฐานชัดวามกีารกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนซึ่งเชื่อไดวาการมีช่ือและ
รายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรของผูใดเปนการแอบอางใชช่ือหรือรายการบุคคลของผูอ่ืน ใหนายทะเบยีน

กฎกระทรวง  กําหนดหลกัเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริง 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551[1] 
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อําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินสั่งไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน หรือเพิกถอนหลักฐานทะเบยีนดังกลาว
โดยเร็ว และดาํเนินการแกไขขอความหรือปรับปรุงรายการทะเบยีนใหถูกตอง 
 ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินแจงคําสั่งตามขอ 1 หรือคําสั่งตามขอ 4 ใหคูกรณีทราบเปน
หนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งโดยใหระบุเหตุผลซ่ึงอยางนอยประกอบดวยขอเทจ็จริงอันเปนสาระสาํคัญ   
ขอกฎหมายทีอ่างอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพนิิจสิทธิในการอุทธรณ การยื่นคําอุทธรณ และ
ระยะเวลาการอุทธรณไวดวย 
 การอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินตองทําเปนหนังสอืโดยระบุขอโตแยงและ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย 
 ขอ 6  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินพจิารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตอง
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับอุทธรณ ในกรณีที่เหน็ดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนนิการ
เปลี่ยนแปลงคาํสั่งหรือแกไขรายการทะเบยีนราษฎรและหลักฐานทะเบยีนราษฎรของคูกรณีใหถูกตองภายใน
กําหนดเวลาดงักลาวดวย 
 ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรอืบางสวน     
ก็ใหรายงานความเหน็พรอมเหตุผลไปยังนายทะเบยีนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายใน
สามวันนับแตวันที่การพจิารณาคําอุทธรณเปนที่ยุติ เพื่อพจิารณาอุทธรณดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต
วันที่ไดรับรายงานจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ิน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบยีนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร มหีนังสือแจงใหผู
อุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกนิสามสิบวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 
 ขอ 7  ในกรณทีี่นายทะเบียนจังหวดัหรือนายทะเบยีนกรุงเทพมหานครเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูอุทธรณ 
ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินทราบภายในสามวนันับแตวันทีก่ารพิจารณาเรื่องดังกลาวเปนที่ยุติ 
เพื่อใหดําเนนิการเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือแกไขรายการทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานทะเบียนราษฎรของคูกรณีให
เปนไปตามความเห็นของนายทะเบยีนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยเรว็ 
 ในกรณีที่นายทะเบียนจังหวดัหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครไมเหน็ดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหแจงนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินเพื่อแจงคาํวินิจฉยัดังกลาวเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ
ภายในสามวนันับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบยีนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี โดยให
ระบุเหตุผลซ่ึงอยางนอยประกอบดวยขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพนิิจ รวมถึงสิทธิในการยืน่คําฟองและระยะเวลาการยืน่คําฟองตอศาลปกครองไวในหนังสือ
แจงดวย 
  ขอ 8  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการอุทธรณในสวนทีไ่มไดกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยทีม่าตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดให
การโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนกรณมีคีําสั่งไมรับแจง 
จําหนายรายการทะเบียน เพกิถอนหลักฐานทะเบยีนราษฎร หรือดําเนนิการแกไขขอความรายการทะเบียนที่เกดิจากการ
ดําเนินการซึ่งปรากฏหลักฐานเชื่อไดวาการดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการ
จัดทําทะเบียนตาง ๆ ดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบยีบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จงึจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[1] ราชกิจจานเุบกษา เลม 125/ตอนที่ 96 ก/หนา 26/23 สิงหาคม 2551 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร      
พ.ศ. 2534 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดใหคนตางดาวปฏิบัตเิกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548 
 ขอ 2  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยในกฎกระทรวงนี้ หมายถึง 
 (1) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและมีใบสําคัญ
ถ่ินที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว แลวแต
กรณี และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกดิตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ
 (2) คนตางดาวซึ่งไดรับการผอนผันใหพกัอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติ
ไทยโดยการเกดิตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ
 (3) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
และบุตรที่เกดิในราชอาณาจกัรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ
 (4) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและบุตรที่เกิด
ในราชอาณาจกัรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
 ขอ 3  เมื่อมีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยเกิดหรือตาย ใหบุคคลตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 หรือมาตรา 21 
แจงการเกิดหรือการตาย แลวแตกรณ ี
 ขอ 4  ใหคนซึง่ไมมีสัญชาติไทยดังตอไปนี้ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบคุคลในทะเบยีนบาน     
การแจงการยายที่อยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบยีนราษฎร และการจัดทําทะเบียนประวัต ิ
 (1) คนซึ่งไมมสัีญชาติไทยตามขอ 2 (1) 
 (2) คนซึ่งไมมสัีญชาติไทยตามขอ 2 (2) ทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหนายทะเบยีน
อําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจัดทําทะเบยีนบานตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง 
 ขอ 5  ใหคนซึง่ไมมีสัญชาติไทยดังตอไปนี้ ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจตรวจสอบหรอืปรับปรุงการทะเบียน
ราษฎร การจัดทําทะเบยีนประวัติ และการแจงการยายที่อยู 
 (1) คนซึ่งไมมสัีญชาติไทยตามขอ 2 (2) ทีน่อกจากขอ 4 (2) 
 (2) คนซึ่งไมมสัีญชาติไทยตามขอ 2 (4) ทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบยีนประวัตติามมาตรา 38 วรรคสอง 

กฎกระทรวง กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  พ.ศ. 2551 [1] 
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 ขอ 6  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ 2 (3) หากมีความประสงคจะปฏิบตัิเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรตาม
ขอ 4 ใหรองขอตอนายทะเบยีนเพื่อดําเนนิการใหได 
 ขอ 7  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ 2 (1) และ (2) ที่มีช่ือและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
และมีอายุตั้งแตหาปบริบูรณแตไมเกนิเจด็สิบปบริบูรณตองมีบัตรประจําตวั โดยใหยื่นคําขอมีบัตรตอนายทะเบยีน
ภายในกําหนดหกสบิวนันับแต 
 (1) วนัที่อายุครบหาปบริบูรณ 
 (2) วนัที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
 (3) วนัที่บัตรเดิมหมดอาย ุ
 (4) วนัที่บัตรสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด หรือ 
 (5) วนัที่แกไขชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกดิในทะเบียนบาน 
 ขอ 8  บัตรประจําตวัคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยมีอายุใชไดสิบปนับแตวันที่ออกบัตร สําหรับบัตรที่ยังไมหมดอายุ
ในวนัที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหใชตอไปไดตลอดชีวิต 
 กรณีผูถือบัตรประจําตัวตามขอ 7 พนจากสถานะการเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ 2 (1) หรือ (2) ใหบัตร
นั้นหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรพนจากสถานะดังกลาวและใหผูนั้นสงมอบบัตรคืนนายทะเบียนภายในสิบวันนบัแตวันที่พนสถานะ 
 ขอ 9  บัตรประจําตวัคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่นายทะเบยีนออกใหกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือเปน
บัตรที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 10  กรณีมีเหตุจําเปน ผูอํานวยการทะเบยีนกลางโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยอาจกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกลุมอื่นมีบัตรประจําตัวตามขอ 7 ได โดยใหนําความในขอ 8 
ขอ 11 และขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 11  ใหกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ดังตอไปนี ้
 (1) การออกบตัรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา 5 
  (ก) กรณีทําบตัรครั้งแรกสําหรับผูที่มีอายตุั้งแต 
  สิบหาปบริบูรณหรือกรณีบตัรเดิมหมดอายุ    ฉบับละ 60 บาท 
  (ข) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด    ฉบับละ 60 บาท 
  (ค) กรณเีปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแกไขรายการผูถือบัตร   ฉบับละ 60 บาท 
 (2) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา 
  รายการทะเบยีนหรือบัตรประจําตวัตามมาตรา 6     ฉบับละ 20 บาท 
 (3) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา 
  รายการขอมูลทะเบียนประวตัิราษฎรตามมาตรา 14 (1)  ฉบับละ 20 บาท 
  (4) การแจงการเกิดตางทองที่ตามมาตรา 18 วรรคสาม 
    การแจงการตายตางทองที่ตามมาตรา 21 วรรคสี่ 
    การแจงการยายที่อยูปลายทางตามมาตรา 30 วรรคสอง หรือ 
    การแจงการยายที่อยูตางทองที่ตามมาตรา 30  วรรคสี่   ฉบับละ 20 บาท 
  (5) การขอรับสําเนาทะเบยีนบานตามมาตรา 39  วรรคสอง    ฉบับละ 20 บาท 
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 ขอ 12  ใหยกเวนคาธรรมเนยีมเกีย่วกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ดังตอไปนี้ 
 (1) การออกบตัรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีทําบัตรครั้งแรกสําหรับผูที่มีอายตุ่ํากวาสิบหาปบริบูรณ 
 (2) การออกบตัรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีบตัรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใน
เขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางประกาศกําหนดและไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
 (3) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนหรือบัตรประจําตัวตามมาตรา 6 เพื่อใช          
ในการดังตอไปนี้ 
  (ก) การศึกษาทั่วไป 
  (ข) การขอรับการสงเคราะหจากทางราชการ 
  (ค) การปฏิบัตหินาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิที่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ             
พระราชกฤษฎีกา หรือมติคณะรัฐมนตรี 
  (4) การขอรับสําเนาทะเบยีนบานตามมาตรา 39 วรรคสอง ในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและไดขอรับสําเนาทะเบยีนบานภายในกําหนดเวลาทีผู่อํานวยการทะเบียน
กลางประกาศกําหนด 

 
   
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดบัญญัติใหกําหนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากคนซึ่งไมมสัีญชาติไทยในการปฏิบัติเกีย่วกับการทะเบียนราษฎรไวในกฎกระทรวง ทํา
ใหกฎกระทรวงกําหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมี
บทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหมสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดใหคนตาง
ดาวปฏิบัติเกีย่วกับการทะเบยีนราษฎรฯ เพือ่กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการทะเบยีน
ราษฎรและกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากการดําเนินการอันเกี่ยวกับการทะเบยีนราษฎร  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร       
พ.ศ. 2534 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2545 
  ขอ 2  ใหกําหนดคาธรรมเนียมเกีย่วกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนสัญชาติไทย ดงัตอไปนี ้
  (1) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนตามมาตรา 6    ฉบับละ  10 บาท 
 (2) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
    ตามมาตรา 14 (1)        ฉบับละ  20 บาท 
  (3) การแจงการเกิดตางทองที่ตามมาตรา 18 วรรคสาม 
   การแจงการตายตางทองที่ตามมาตรา 21 วรรคสี่ 
    การแจงการยายที่อยูปลายทางตามมาตรา 30 
    วรรคสอง หรือการแจงการยายที่อยูตางทองที่ตามมาตรา 30 วรรคสี่   ฉบับละ  20 บาท 
  (4) การขอรับสําเนาทะเบยีนบานตามมาตรา 39  วรรคสอง     ฉบับละ  20 บาท 
 ขอ 3  ใหยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนสัญชาติไทย ดังตอไปนี ้
 (1) การขอคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนตามมาตรา 6 เพื่อใชในการดังตอไปนี ้
 (ก) การศึกษาทั่วไป 
 (ข) การเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 (ค) การขอรับการสงเคราะหจากทางราชการ 
 (ง) การจดัที่ดนิเพื่ออยูอาศยัหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
 (จ) การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบญัญัติ  
พระราชกฤษฎีกา หรือมติคณะรัฐมนตรี 
 (2) การขอรับสําเนาทะเบยีนบานตามมาตรา 39 วรรคสอง ในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและไดขอรับสําเนาทะเบยีนบานภายในกําหนดเวลาทีผู่อํานวยการทะเบียน
กลางประกาศกําหนด 
 

 
    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แทน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2551 [1] 

ใหไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



  220 

 

 
 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (1) วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

ผูอํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจดัทําทะเบยีนราษฎรไวดังตอไปนี ้

สวนที่ 1 บททั่วไป 
ตอนที่ 1 การบังคับใชและนิยามศัพท 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535“ 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวนัที่ 22 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป 
 [ระเบียบฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ใชต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2542  
 ระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 ใชต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม 2544 
 ระเบียบฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545 ใชต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2545 โดยยกเวนการปฏิบัติ  ในเรื่องการจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิด 
และการเปลี่ยนแปลงแบบพิมพใบรับแจงการตาย (ท.ร. 4 ตอนหนา) ใหเปนไปตามพื้นที่หรือระยะเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

  ระเบียบฯ ฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2551 ใชตั้งแตวนัที่ 23 กันยายน 2551] 
  ขอ 3  ในระเบียบนี ้
           “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอและผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
 “บานเลขที่” หมายความวา เลขประจําบานซึ่งนายทะเบยีนกําหนดใหบานแตละหลัง “เด็กในสภาพแรกเกดิ
หรือเด็กออน” หมายความวา เด็กเกิดใหมทีม่ีอายุไมเกนิ 28 วัน 
  “การแจงการเกิดเกนิกําหนด” หมายความวา การแจงเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจง เมื่อพนเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 “การแจงการตายเกนิกําหนด” หมายความวา การแจงตายตอนายทะเบียนผูรับแจง เมื่อพนเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 “การแจงการยายที่อยูปลายทาง” หมายความวา การแจงยายที่อยูโดยผูยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ทีไ่ปอยูใหม 
  “คนตางทองที่” หมายความวา คนที่มีช่ือและรายการบคุคลในทะเบยีนบานของสํานักทะเบียนอืน่ 
  “คนในทองที”่ หมายความวา คนที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบยีนบานของสํานักทะเบยีนแหงทองที่นั้น 
  “เพิ่มชื่อ” หมายความวา การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลในทะเบยีนบานหรือทะเบยีนบานกลาง 
  “บิดา” หมายความวา บดิาตามความเปนจริง 
  “ผูแจง” หมายความวา ผูมีหนาที่แจงตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 ขอ 4  หามมิใหนายทะเบยีนเรียกหลักฐานประกอบการแจงนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบยีบนีแ้ละ       
นายทะเบียนอาจจะเรียกหลักฐานนอยกวาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ก็ได  หากเห็นวาหลักฐานที่นํามาแสดงเพียงพอแกการวินิจฉัย 
 กรณีที่นายทะเบียนหรือนายอําเภอไมสามารถดําเนินการตามความประสงคของผูแจงหรือผูรองได ใหแจง     
ผูแจงหรือผูรองทราบพรอมเหตุผลที่ไมอาจดําเนนิการได 

ตอนที่ 2 เจาบานและการมอบหมาย 
  ขอ 5  บุคคลที่จะทําหนาที่เปนเจาบาน  ใหนายทะเบียนผูรับแจงพิจารณาตามลําดับ  ดงันี้ 
  (1)  ใหพิจารณาจากทะเบยีนบานวาไดมกีารระบุใหผูใดทําหนาที่เปนเจาบานกอน 

ระเบียบสํานกัทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535 
(รวมฉบบัแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2551) 
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          (2)  หากบุคคลตาม (1) ไมสามารถปฏิบัติกิจการได ใหพิจารณาบุคคลอื่นซึ่งมีช่ือในทะเบยีนบานทําหนาที่
เปนเจาบานแทน  โดยใหบันทึกถอยคําใหไดขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวเปน ผูมีหนาที่ดูแลบานแทนเจาบานในขณะนั้น 
     (3) บุคคลซึ่งมีช่ือในทะเบียนบานเปนผูเยาวหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูปกครองตามที่กฎหมาย
กําหนดเปนผูทําหนาที่เจาบานแทน เวนแตจะพจิารณาเห็นวาผูเยาวหรือคนเสมือนไรความสามารถสามารถทําหนาที่
ดังกลาวได  กใ็หทําหนาที่เปนเจาบานได 
          (4) บานวางใหบุคคลซึ่งครอบครองบานในขณะนั้นไมวาจะครอบครองในฐานะใด  ใหบุคคลดังกลาวทํา
หนาที่เปนเจาบาน โดยใหตรวจสอบหรือสอบถามใหไดขอเท็จจริงวาเปนผูมีหนาทีค่รอบครองดูแลบานในขณะนั้น 
   ขอ 6  กรณีผูมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน  ซ่ึงรายการในชองสถานภาพมิไดระบุวาเปนเจาบาน
ประสงคจะทําหนาที่เปนเจาบานเพื่อดําเนนิการแจงตามกฎหมายใหนายทะเบยีนดําเนินการ  ดังนี ้    
 (1)  สอบถามถึงสาเหตุหรือเหตุผลความจาํเปนและบนัทึกไวเปนหลักฐาน 
 (2)  เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูแจง 
 (3)  บัตรประจาํตัวของผูแจงที่จะทําหนาที่เปนเจาบาน 
  เมื่อไดหลักฐานขางตนครบถวนแลว  ใหนายทะเบียนดาํเนินการใหตามที่แจงในฐานะเปนเจาบาน 
 ขอ 7  กรณีผูที่ไมมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบานประสงคจะทําหนาที่ในฐานะผูไดรับมอบหมาย    
จากเจาบาน ใหนายทะเบยีนดําเนินการ ดังนี้ 
  (1)  เรียกบัตรประจําตัวหรือสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวของเจาบานในฐานะผูมอบหมายและใหเจาบาน     
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว 
  (2)  เรียกบัตรประจําตัวของผูแจงในฐานะผูไดรับมอบหมาย 
              (3)  เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของบานที่ไดรับมอบหมาย 
  (4)  หนังสือมอบหมายจากเจาบาน  (ถามี) 
  การมอบหมายดังกลาว  ใหนายทะเบียนบันทึกเลขที่หรือหมายเลขบัตรประจําตัวตาม (1) และ (2)  ใหปรากฏในหลักฐานการแจง 
  ขอ 8  การดําเนินการของผูแจงตามขอ 6 และขอ 7  หากปรากฏภายหลังวาผูที่ทําหนาที่เปนเจาบานไดเจตนา
แจงขอความอนัเปนเท็จ ใหนายทะเบียนแจงความดําเนนิคดีอาญากับผูแจงตอไป 

สวนที่ 2 บานและบานเลขที่ 
ตอนที่ 1 บานที่ตองกําหนดบานเลขที่ 

 ขอ 9  บานที่ตองกําหนดบานเลขที่ ตองเปนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
 ขอ 10 บานหลังหนึ่ง  ใหกําหนดบานเลขที่เพียงเลขหมายเดยีว 
 ขอ 11 บานที่ปลูกเปนตึกแถวหรือหองแถว หรืออาคารชุด ใหกําหนดบานเลขที่ทุกหอง  โดยถือวาหองหนึ่ง ๆ  เปนบานหลังหนึ่ง 
  ขอ 12  บานที่ปลูกไวสําหรับใหเชาเปนหลัง ๆ ใหกําหนดบานเลขทีทุ่กหลังแมจะมีผูเชาหรือไมก็ตาม 
  ขอ 13  เรือ  แพหรือยานพาหนะทีจ่อดอยูเปนประจําและมีผูอาศัย  ใหกาํหนดบานเลขที่ไวเชนเดยีวกัน       
โดยถือวาเรือ แพ หรือยานพาหนะนั้น ๆ เปนบานหลังหนึ่ง 
  ขอ 14  บานซึ่งมีโรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสรางอยูในขอบเขตเดียวกนั เชน วัด กองทหาร โรงเรียน เรือนจาํ 
สถานีตํารวจ  ใหกําหนดบานเลขที่แตละแหงเพียงเลขหมายเดยีว แตถาเจาบานประสงคจะกําหนดบานเลขที่ขึ้นอีก      
ก็ใหนายทะเบยีนกําหนดให 
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ตอนที่ 2 การกําหนดบานเลขที ่
  ขอ 15  ใหกําหนดบานเลขที่ดังตอไปนี ้
  ในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่น ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการดงันี ้
 (1)  ตั้งชื่อถนน  ตรอก  ซอย  ในเขตเทศบาลทุกแหงจนครบ 
             ในกรณีที่ตรอกหรือซอยเดียวกนัมช่ืีอเดิมหลายชือ่ไมเหมือนกนั  ใหเลือกใชช่ือตรอกหรือซอยนั้นแตช่ือเดียว  
โดยใชช่ือที่ประชาชนนยิม  หรือในกรณีทีม่ีตรอกหรือซอยสองสายมาบรรจบกันใหเลือกใชช่ือตรอกหรือซอยนั้นแต
ช่ือเดียวโดยถือหลักใชช่ือของตรอกหรือซอยที่มีระยะยาวกวา หรือ ช่ือที่ประชาชนนิยม 
 ในกรณีที่ตรอกหรือซอยดังกลาวนี้ มีซอยแยกออกไปอกี  ใหใชช่ือตรอกหรือซอยนัน้ ๆ แตมีเลขหมายกํากับ
ไว เชน รองเมอืง ซอย 1  รองเมือง ซอย 2 ตามลําดับ โดยเริ่มตนเรยีงเลขลําดับ ซอยท่ี 1 จากจุดสมมุติวาดวยการให
บานเลขที่ของตรอกหรือซอยนั้น 
 (2)  ใหกําหนดบานเลขที่เรียงตามลําดับบาน โดยแตละถนน ตรอก ซอย แมน้ํา หรือลําคลองสายหนึ่ง ๆ  
ขึ้นลําดับ 1 ใหม จนตลอดสายทุกสาย 
 (3)   การเรยีงบานเลขที่  ใหเร่ิมตนจากจุดสมมุติกอน เมือ่หันหลังไปทางจุดสมมุติฝงขวาของถนน ตรอก ซอย 
แมน้ํา ลําคลอง  ใหกําหนดบานเลขที่เปนเลขคูเรียงตอไปตามลําดับ เชน 2, 4, 6, 8  ฯลฯ  สวนฝงซายมือใหกําหนด
บานเลขที่เปนเลขคี่เรียงกันไปตามลําดับ เชน 1, 3, 5, 7, 9,  ฯลฯ 
 ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการดงันี ้
 (1)  ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการกําหนดบานเลขที่  ในเขตสํานักทะเบียนทองถ่ินโดยอนโุลม 
 (2)  เรียงลําดับบานเลขที่เปนรายหมูบาน เมือ่ขึ้นหมูบานใหม ใหขึน้หมายเลข 1 เสมอไป 
 (3)  เร่ิมตนใหบานเลขที่ ตั้งแตในเขตชุมชนที่หนาแนนในหมูบานนั้น ๆ เสียกอน แลวจึงกําหนดบานเลขที่ที่
อยูใกลถนนสายใหญ ๆ หรือริมน้ําเปนลําดับที่ 2  จนสุดสายแลวแยกเปนสายอื่น ๆ ตอไปตามความเหมาะสมและ
สะดวกแกการคนหาบาน โดยใหถือหลักวาบานใกลเคยีงกันควรจะใหบานเลขที่ใกลกัน 
 ขอ 16  ถาชุมชนใดมีบานอยูเปนหยอม ๆ หรือบานที่อยูระเกะระกะไมเปนระเบยีบใหกําหนดจุดสมมุติ  ขึ้น
กอน  แลวกําหนดเสนทางจากจุดสมมุตินัน้ และปฏิบัตติาม ขอ 15 
 ขอ 17  ในกรณีที่ไมสามารถกําหนดจุดสมมุติขึ้นได เชน ไมสามารถกําหนดเขตชุมชนขึ้นได หรือทองที่        
ที่มีบานอยูเปนหยอม ๆ ไมเปนระเบียบใหกําหนดจุดสมมุติขึ้นกอนแลวใหกําหนดบานเลขที่เร่ิมตนจากจดุสมมตุินั้น 
 ขอ 18  บริเวณพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอกันหลายทองที่  ใหนายทะเบยีนแตละแหงที่ทองที่ติดกันนั้น              
ทําความตกลงกันวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  ลําคลองสายใดที่ตดิตอกันระหวางทองที่ ใหติดบานเลขที่ฝงใด        
เปนขวาหรือซายเหมือนกันโดยตลอด 
  ขอ 19  เมื่อไดกําหนดใหบานเลขที่แลว ตอมามีบานปลูกสรางขึ้นใหมระหวางบานหลังใด ก็ใหใชบานเลขที่  
ที่อยูใกลชิดนัน้แลวเพิ่มตัวเลขไวทาย เชน 5/2,  5/3  เปนบานเลขที่ที่ปลูกสรางขึ้นใหม  หรือถาบานใดรื้อถอนไป และ
มีบานปลูกสรางขึ้นใหม ณ ที่เดิม  หรือใกลชิดกับบานทีร้ื่อถอนไปก็ใหใชบานเลขทีท่ี่ร้ือถอนนั้น ถาปลูกสรางบานขึ้น
ใหมตอจากบานที่มีบานเลขที่สูงสุดใหกําหนดบานเลขที่ที่ปลูกสรางใหมเรียงจากเลขหมายสูงสุดนั้นตอไปตามลําดับ 
 ขอ 20  บานที่ปลูกสรางในที่สาธารณะ  หรือโดยบุกรุกปาสงวน  หรือโดยมิไดรับอนุญาตตามกฎหมาย วาดวย
การควบคุมการกอสรางอาคาร หรือตามกฎหมายอื่น  ใหถือเปนบานที่จะตองกําหนดบานเลขที่ใหตามระเบยีบนี้      
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โดยในการจัดทําทะเบียนบานใหระบุคําวา  “ทะเบียนบานชั่วคราว”  ในแบบพิมพทะเบียนบาน เมือ่ไดรับการแกไข
ใหถูกตองตามกฎหมายทีเ่กีย่วของแลว  ใหขีดฆาคําวา  “ทะเบียนบานชัว่คราว”  ออกไป 

ตอนที่ 3 จุดสมมุติในการใหบานเลขที่ 
  ขอ 21  ถนนที่เปนทางเขาเขตชุมชน  ใหถือตนทางของเขตชุมชนนั้นเปนจุดสมมุต ิ
  ขอ 22  ถนนที่ตั้งตนจากริมฝงแมน้ํา  ริมคลอง  หรือชายทะเล  ใหถือจากริมแมน้ํา  ริมคลอง  หรือชายทะเล นั้นเปนจุดสมมุติ 
 ขอ 23  ตรอก  หรือซอย  ใหถือถนนใหญซ่ึงตรอกหรือซอยนั้นแยกออกมาเปนจดุสมมุติ 
 ขอ 24  บานที่อยูริมน้ําไมมีถนน  ตรอก  หรือซอย  ใหถือปากน้ําเปนจุดสมมุติ 
 ขอ 25  จุดสมมุติอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  เชน  หมูบานที่มีบานระเกะระกะใหจดัทําเสนทางสมมุติขึ้นเสียกอน    
แลวจึงกําหนดบานเลขที่ให 

ตอนที่ 4 วิธีติดบานเลขที่ 
  ขอ 26  บานทั่วไปใหติดบานเลขที่ที่ประตูบานทางเขา  หรือที่ที่คนภายนอกเห็นไดงาย 
  ขอ 27  บานที่มีร้ัวบานโดยรอบ  ใหติดบานเลขที่ไวที่ประตูร้ัวบานทางเขา  ถาร้ัวบานมีประตูทางเขาหลายทาง
ใหติดไวที่ประตูร้ัวซ่ึงใชเขาออกโดยปกต ิ
  ขอ 28  บานที่อยูริมน้ํา  และมีศาลาทาน้ํา  ใหติดบานเลขที่ไวที่ศาลาทาน้ําของบานนัน้  ถาบานใด  ไมมีศาลา
ทาน้ํา  ใหตดิไวที่บานซึ่งสามารถมองจากลําน้ําเห็นไดโดยชัดเจน 
  ขอ 29  บานที่มีร้ัวบานแตไมมีกรอบประตูร้ัวบาน ใหตดิบานเลขที่ไวตรงเสาประตูร้ัวบานทางเขาดานขวามือ  
ใหตวัเลขสูงกวาพื้นดินประมาณ 2 เมตร 
  ขอ 30  บานที่มีร้ัวบานและกรอบประตูร้ัวบาน ใหตดิบานเลขที่ไวตรงกลางของขอบประตูร้ัวบานเบื้องบน 
  ขอ 31  บานที่มีหลายชั้น และแยกการปกครองตางหากจากกัน เชน  หองเชา  อาคารชุด ใหตดิบานเลขที่      
ทุกหองเรียงตามลําดับจากหองขางลางขึ้นไปหาชั้นบน 

ตอนที่ 5 การแจงเกี่ยวกับบาน 
  ขอ 32  บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางนานแลว  แตยังไมมีบานเลขที่  เมื่อเจาบานแจงขอมีบานเลขที่ตอ
นายทะเบียน  ใหนายทะเบียนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 กรณีแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น  ใหดําเนินการดังนี ้
 (1)  รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134  (16) 
 (2)  ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
 (3)  ตรวจสอบสภาพความเปนบาน 
 (4)  กําหนดบานเลขที่ 
 (5)  กําหนดเลขรหัสประจําบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (25) 
 (6)  จัดทําทะเบียนบาน   สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานและมอบใหผูแจงเปนหลักฐาน 
 (7)  รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบานตามระเบยีบที่กําหนดในขอ 132 (8)   
  กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหดําเนินการดังนี ้
 (1)  ดําเนินการตามวรรคสอง (1)-(4)  และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 
 (2)  รวบรวมหลักฐานการกําหนดบานเลขที่สงไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนนิการตามวรรคสอง  (5)-(7) 
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 (3)  ใหนายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อมอบใหผูแจงตอไป 
 กรณีผูแจงนําหลักฐานการรับแจงมาขอรับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหนายทะเบียนอําเภอมอบให       ผูแจง 
 ขอ 33  กรณีทีม่ีการดัดแปลงบานหรือกระทําการใด ๆ  จนเกิดสภาพเปนบานใหมโดยแยกออกจากบานเดิม 
การขอบานเลขที่ใหมใหปฏิบัติตามขอ 32 
  ขอ 34  กรณีมกีารแจงการรื้อบาน  ใหนายทะเบียนปฏิบตัิ ดังนี ้  
  กรณีแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ใหดําเนินการดังนี ้
 (1)  รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134 (16) 
 (2)  ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
 (3)  ตรวจสอบวาไดมกีารรื้อบาน 
 (4)  ใหนายทะเบียนจําหนายทะเบียนบาน  สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานพรอมหมายเหตกุารจําหนายไว 
แลวแยกเก็บไวตางหาก 
 (5)  ดําเนินการแจงยายรายการบุคคลในทะเบียนบานตามระเบียบวาดวยการแจงการยายที่อยู 
 (6)  รายงานการจาํหนายทะเบียนบานตามระเบียบในขอ 132 (4) 
 กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหดําเนินการดังนี ้
 (1)  ดําเนินการตามวรรคสอง (1)-(3) 
 (2)  รวบรวมหลักฐานสงไปยงันายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง  (4)-(6) 
 กรณีที่มีการดัดแปลงบานหรือกระทําการใด ๆ  จนบานดังกลาวไมมีสภาพบานใหปฏิบัติเชนเดียวกับการรื้อบาน 
  ขอ 34/1  กรณสํีานักทะเบยีนตรวจพบหรือไดรับแจงจากบุคคลใดวาบานที่มีเลขประจาํบานหลังใด ถูกร้ือหรือ
ถูกปลอยทิ้งรางจนไมมีสภาพความเปนบาน โดยเจาบานหรือผูอยูในบานไมไดแจงการรื้อบานตอนายทะเบยีน   ใหนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินดาํเนินการ ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบวาไดมกีารรื้อบาน หรือไมมสีภาพความเปนบานแลว 
  (2) สอบสวนพยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซ่ึงมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในบรเิวณพื้นที่ดังกลาว 
  (3) หากผลการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงปรากฏวาบานถูกร้ือหรือไมมีสภาพความเปนบานมาแลว
เปนเวลาไมถึง 180 วัน ใหนายทะเบยีนจัดทาํประกาศสํานกัทะเบยีนแจงขอความใหเจาบานหรือผูมีช่ือในทะเบียนบาน
ของบานดังกลาว  มาติดตอเพื่อแจงยายออกและจําหนายทะเบียนบานภายใน 30 วันนบัแตวนัปดประกาศ  โดยใหระบุ
วันเดือนปที่ครบกําหนดไวดวย  สําหรับการปดประกาศใหปด  ณ สํานกัทะเบยีน 1 ฉบับ บริเวณพื้นที่ชุมชน 1 ฉบับ 
และบริเวณทีบ่านหลังดังกลาวเคยตั้งอยูหรือตั้งอยูอีก 1 ฉบับ 
  (4) เมื่อครบกําหนดเวลา 30 วันตามทีก่ําหนดไวในประกาศของสํานักทะเบียนแลว ไมมีเจาบานหรือผูมีช่ืออยู
ในทะเบียนบานมาติดตอ ใหนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจําหนายเลขประจําบานและทะเบยีนบานโดย
ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 34  ยกเวนการยายรายการบุคคลในทะเบยีนบานใหแจงยายไปไวในทะเบยีนบานกลางของสํานกั
ทะเบียนโดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 81 
  (5) กรณีผลการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงปรากฏวาบานถูกร้ือหรือไมมีสภาพความเปนบานมาแลว
เปนเวลาเกินกวา 180 วนั  ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินดําเนินการเชนเดียวกับ (4) โดยไมตองจดัทํา
ประกาศสํานักทะเบียน 



  225 
  (เพิ่มความตามขอ 34/1  โดยขอ 3 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ.4)  พ.ศ. 2545) 

 ขอ 35  กรณีบานถูกทําลายจนหมดสภาพความเปนบาน  ใหนายทะเบียนปฏิบัติ  ดังนี ้
 กรณีมีการแจง ใหปฏิบตัิตามขอ 34 
 กรณีไมมีการแจงภายใน 15 วันนับแตบานถกูทําลาย  ใหดาํเนินการดงันี ้
 (1)  บันทกึสาเหตุที่บานถูกทาํลายในทะเบยีนบานพรอมระบุขอความดวยหมึกสีแดงไวดานหนาใตคําวา
ทะเบียนบานวา  “ทะเบียนบานชั่วคราว”  โดยใหถือวาเปนทะเบยีนบาน 
 (2)  ติดตอเจาบานมาดําเนนิการแจงยายทีอ่ยูโดยเรว็ 
 (3)  หากเกิน 180 วัน  นับแตวันที่บานถูกทําลาย  ใหดําเนินการแจงการยายไมทราบที่อยูตามระเบียบที่กําหนดในขอ 81 
 (4)  ขีดฆาคําวา  “ทะเบียนบานชั่วคราว”  เมื่อไดมีการปลูกสรางบานใหมแทนที่บานถูกทําลายพรอมบันทึก
การแกไขในทะเบียนบาน 
  ขอ 36  กรณีทีร่ายการของบานในทะเบียนบานผิดไปจากขอเท็จจริงใหดําเนินการดังนี้ 
 (1)  เมื่อเจาบานมาแจง  ใหนายทะเบยีนตรวจสอบและแกไขให 
 (2)  เมื่อนายทะเบียนตรวจพบ  ใหแกไขในทะเบียนบาน พรอมทั้งแจงเจาบานใหนําสาํเนาทะเบยีนบานฉบับ
เจาบานมาดําเนินการแกไขใหถูกตองตรงกนัตอไป 
 ขอ 37  กรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง  ใหถือปฏิบัติดังนี ้
 การตั้งหมูบานใหม 
  (1)  ใหใชบานเลขที่และเลขรหัสประจําบานที่ไดกําหนดไวเดิมตอไป 
  (2)  ใหนายทะเบียนแกไขเฉพาะรายการ  “หมูที…่”  ในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานให
ตรงกับ  “หมูที่”  ที่ไดประกาศจัดตั้ง 

การเปล่ียนแปลงเขตตาํบล 
 (1)  โอนหมูบานทั้งหมูบานจากตําบลหนึ่งไปขึ้นการปกครองกับอีกตําบลหนึ่ง  หรือการจัดตั้งตําบลขึ้นใหม  
ใหนายทะเบียนแกไขเฉพาะรายการ  หมูทีแ่ละตําบลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานเทานัน้ 
 (2)  โอนหมูบานเพียงบางสวนของตําบลหนึ่งไปขึ้นการปกครองกับอีกตําบลหนึ่ง  ใหนายทะเบียนแกไข
เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปใหถูกตองตามสภาพความเปนจริง 
  การจัดตั้งสาํนกัทะเบียนขึ้นใหมหรือการเปล่ียนเขตสํานักทะเบียน  ใหถือปฏิบัตดิังนี ้
 (1)  ใหสํานักทะเบียนเดิมจดัทําบัญชีเอกสารมอบทะเบียนบานใหสํานักทะเบียนใหม  พรอมทั้งหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 (2)  สํานักทะเบียนใหมแกไขรายการของบานในทะเบยีนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานใหถูกตอง
ตามสภาพความเปนจริง 
  การแกไขรายการของบานในทะเบยีนบานในกรณีดังกลาวขางตน  ใหนายทะเบยีนจัดทํารายงานการแกไขตาม
ระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (9) 
  ขอ 38  กรณีทีน่ายทะเบียนเห็นสมควรที่จะใหมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบานเลขที่ในเขตสํานักทะเบียน
ทั้งหมดหรือบางสวน กใ็หดาํเนินการไดโดยดําเนินการ ดังนี ้
 (1)  ประกาศใหราษฎรหรือเจาบานในเขตที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบานเลขที่ใหทราบกอนไมนอยกวา 15 วัน 
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 (2)  จัดทําแผนผังของบริเวณที่จะดําเนินการโดยสังเขป 
 (3)  กําหนดบานเลขที่ขึ้นใหม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการกําหนดบานเลขที่  
  (4)  แกไขเปลี่ยนแปลงบานเลขที่ในทะเบียนบานและแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาแกไขใหถูกตอง 
 (5)  รายงานการแกไขตามระเบียบที่กําหนดในขอ 132 (9) 
 (6)  แจงใหสวนราชการหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เชน  ไปรษณยี   การประปาหรือการไฟฟา  เปนตน       
เพื่อเปนการประสานงานตอไป 
  ขอ 39  กรณีมบีานเลขที่ซํ้ากัน ใหนายทะเบียนกําหนดบานเลขที่ใหใหม โดยดําเนินการดังนี ้
 (1) ใหตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงวาบานหลังใดไดบานเลขที่นัน้มากอน  ทั้งนี้ใหถือวาบานเลขที่ที่
กําหนดใหกอนเปนบานเลขที่ที่ถูกตอง  เวนแตนายทะเบยีนจะเหน็สมควรกําหนดบานเลขที่ใหใหมก็ใหดําเนนิการได 

(2) ในการกําหนดบานเลขที่ใหใหมแกบานหลังที่ซํ้า  ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการขอบานเลขที่ใหมโดย
อนุโลม  โดยไมตองใหเจาบานแจง 
 (3)  แจงเจาบานทราบและใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาแกไขใหถูกตองตรงกัน 
 (4)  รายงานการกําหนดบานเลขที่ตาม (2)  ตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (8) 

สวนที่ 3 การจัดทําทะเบียนราษฎร 
ตอนที่ 1 ทะเบียนบาน 

  ขอ 40  เมื่อนายทะเบยีนกําหนดบานเลขที่ใหบานหลังใดแลว ใหดําเนินการดังนี ้
 (1)  จัดทําทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานสําหรับบานหลังนั้น 
 (2)  กําหนดเลขรหัสประจําบาน 
 (3)  มอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหแกเจาบานพรอมลงลายมือช่ือผูมอบและผูรับมอบไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 41  กรณีทะเบียนบานของสํานักทะเบยีนสูญหาย ใหนายทะเบียนดาํเนินการดังนี ้
 (1)  แจงความลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน 
 (2)  ขอตรวจสอบไปยังสํานกัทะเบยีนกลาง  เมื่อไดรับแจงแลวใหจดัทาํทะเบียนบานและบันทึกรายการใน
ชองบันทึกในทะเบียนบานที่จัดทําขึ้นใหมวา  “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย”  พรอมลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่จดัทําไว 
  ขอ 42  กรณีทะเบียนบานของสํานักทะเบยีนชํารุดในสาระสําคัญ  ใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี ้

(1) จัดทําทะเบียนบานขึน้ใหม  โดยลงรายการใหถูกตองตรงกันกับทะเบียนบานฉบับเดิมที่ชํารุดทุกรายการ 
(2) ใหลงรายการในชองบันทึกในทะเบยีนบานที่จัดทาํขึ้นใหมวา  “แทนฉบับเดิมทีชํ่ารุด” พรอมลงลายมือช่ือ

และวนัเดือนปที่จัดทําไว 
 ขอ 43  กรณีเจาบานหรือผูไดรับมอบหมายยื่นคํารองขอรับสําเนาทะเบยีนบานใหม  เนื่องจากสําเนาทะเบียน
บานฉบับเดิมสูญหาย หรือถูกทําลาย  ใหนายทะเบยีนดําเนินการดังนี ้
  (1)  รับแจงเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ ท.ร. 15 
  (2)  จัดทําสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานขึ้นใหมและใหลงรายการในชองบันทึกในสําเนาทะเบยีนบานที่
จัดทําขึ้นใหมวา “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย”  หรือ “แทนฉบับเดิมที่ถูกทาํลาย”  
  (3)  เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 กรณีเจาบานหรือผูไดรับมอบหมายยื่นคํารองขอรับสําเนาทะเบียนบานใหม  เนื่องจากสําเนา ทะเบยีนบาน
ฉบับเดิมชํารุดจนใชการไมได  ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี ้
  (1)  เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานทีชํ่ารุด คืนจากผูยื่นคํารอง 
  (2)  จัดทําสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานขึ้นใหมและใหลงรายการในชองบันทึกในสําเนาทะเบยีนบานที่
จัดทําขึ้นใหมวา “แทนฉบับเดิมที่ชํารุด ฯ” 
 (3)  เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 (ความในขอ 43 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 3 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.3)      พ.ศ. 2544 ) 

 ขอ 44  ทะเบียนบาน  (ท.ร.14)   ใชลงรายการของคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัว 
คนตางดาวเทานั้น 
 ขอ 45  ทะเบียนบาน  (ท.ร.13)  ใชลงรายการของคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราว
หรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

ตอนที่ 2 ทะเบียนบานกลาง 
  ขอ 46  ทะเบียนบานกลางมิใชทะเบียนบาน  แตเปนทะเบียนที่ใชสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีช่ือในทะเบียนบานได 
  ใหสํานักทะเบยีนทุกแหงจัดทําทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนไว 
  กรณีที่สํานักทะเบียนมีความประสงคจะจดัทําทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนโดยแยกออกเปนทะเบียน
บานกลางของแตละตําบลหรือแขวงหรือพื้นที่ที่นายทะเบียนกําหนดใหขออนุมัติสํานักทะเบียนกลางกอน 
  ขอ 47  ใหกําหนดเลขรหัสประจําบานในทะเบียนบานกลางแหงละ  1  รหัส 
  ขอ 48  บุคคลที่มีรายการในทะเบียนบานกลางไมมีสิทธิ์ยื่นคํารองขอคัด  และใหนายทะเบียนรับรองสําเนา
รายการเพื่อนําไปอางอิงหรือใชสิทธิตาง ๆ เหมือนทะเบียนบานได  เวนแตเปนการคัดและรับรองเพือ่นําไปประกอบ
หลักฐานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
  ขอ 49  แบบพมิพทะเบยีนบานกลางใหใชแบบพิมพดังตอไปนี ้
  คนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  ใหใชแบบพิมพทะเบียนบาน (ท.ร.14) 
 คนตางดาวทีเ่ขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราว  หรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  ใหใชแบบพิมพทะเบยีนบาน  (ท.ร.13) 
  ใหเขยีนหรือประทับคําวา  “ทะเบียนบานกลาง”  ใตคําวาทะเบียนบานในแบบพิมพทะเบียนบานทีน่ํามาใช
เปนทะเบยีนบานกลาง 

ตอนที่ 3 ทะเบียนคนเกิด 
  ขอ 50  เมื่อนายทะเบยีนผูรับแจงไดรับแจงการเกิด  ใหแนะนําผูแจงแจงชื่อคนเกิดพรอมกับการแจงการเกิด  
และพิจารณาดวยวาชื่อที่แจงนั้นถูกตองตามหลักการการตั้งชื่อบุคคลหรือไม  ถายังไมถูกตองก็แนะนําใหตั้งชื่อเสียใหมใหถูกตอง 
   ขอ 51  การรับแจงการเกิด  กรณีที่ผูแจงไมมีหลักฐานหรือไมสามารถแสดงหลักฐานประกอบการแจงไดให
นายทะเบียนบนัทึกถึงสาเหตหุรือความจาํเปนไว  และอาจสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเตมิเพื่อใหไดรายละเอียดหรือ
ขอเท็จจริงประกอบการออกสูติบัตรใหมากที่สุด 
  ขอ 52  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงวาคนมีสัญชาติไทยเกิดในบานใหดําเนินการ
ดังนี ้



  228 

 (1)  เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานและบัตรประจําตัวของผูแจง  หรือบัตรประจําตัวบิดามารดา  (ถา
มี)  หนังสือรับรองการเกิด  (ถามี)  แลวตรวจสอบกับทะเบียนบาน 
 (2)  ลงรายการในสูติบัตร  ทั้ง 3 ตอน 
 (3)  เพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน 
 (4)  มอบสูติบตัร  ตอนที่ 1 และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 
 (5)  สูติบัตร  ตอนที่ 2 รายงานตามระเบยีบที่กําหนดในขอ 132 (1) 

(6)  สูติบัตร  ตอนที่ 3  สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 กรณีแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด ใหดําเนนิการ  ดังนี ้
 (1)  รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134 (3) 
 (2)  ดําเนินการตามวรรคหนึง่ (1) 
 (3)  รวบรวมหลักฐานสงใหนายทะเบียนอาํเภอดําเนินการตอไป 
 (4)  นายทะเบยีนอําเภอดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง (2)-(6) 
 ขอ 53  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงวาคนไมมีสัญชาติไทยเกดิในบานให
ดําเนินการตามขอ 52 วรรคหนึ่ง (1) - (6) เวนแตการเพิ่มชื่อคนเกิดใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.13) ของบานที่มี  คนเกิด 
  ขอ 54  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงวาคนมีสัญชาติไทยเกิดนอกบานใหดําเนินการดังนี้ 
 (1)  เรียกบัตรประจําตัวของผูแจง บัตรประจําตวัของบิดามารดา (ถามี) 
 (2)  ลงรายการในสูติบัตร  ทั้ง 3 ตอน 
 (3)  เพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน 
 (4)  มอบสูติบตัร ตอนที่ 1 และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 
 (5)  สูติบัตร ตอนที่ 2  รายงานตามระเบยีบที่กําหนดในขอ 132 (1) 
 (6)  สูติบัตร ตอนที่ 3 สงหนวยงานสาธารณสุขในพืน้ที ่
 (7)  แนะนําใหผูแจงดําเนินการแจงการยายที่อยูคนเกดิใหมไปยังภูมิลําเนาที่อยูอาศัยตอไป 
 กรณีแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบยีนกลางกาํหนด ใหดําเนนิการดังนี ้
 (1)  รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134 (3) 
 (2)  ดําเนินการตามวรรคหนึง่ (1) 
 (3)  รวบรวมหลักฐานสงใหนายทะเบียนอาํเภอดําเนินการตอไป 
 (4)  นายทะเบยีนอําเภอดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง (2) - (7) 
 ขอ 55  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงวาคนไมมีสัญชาติไทยเกดินอกบาน          
ใหดําเนินการตามขอ 54  วรรคหนึ่ง  (1) - (7) กรณีบิดาหรือมารดามีช่ือในทะเบียนบาน (ท.ร.13)  ใหแนะนําผูแจง
ดําเนินการแจงการยายที่อยูคนเกิดใหมไปยังภูมิลําเนาทีอ่ยูอาศัยของบดิาหรือมารดา 
  ขอ 56  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงวามีคนเกิดในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล ใหดําเนินการตามขอ 52 วรรคหนึ่ง (1) - (6) เวนแตการเพิ่มชื่อในทะเบียนบานใหดาํเนินการดังนี ้
  คนในทองที่ ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14) หรือทะเบียนบาน (ท.ร.13) ของบิดามารดา หากบดิามารดา
ไมมีช่ือในทะเบียนบาน ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน 
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  คนตางทองที่  ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลาง (ท.ร.14) หรือทะเบยีนบานกลาง (ท.ร.13) ของสํานัก -
ทะเบียนแลวแตกรณี  แลวใหแนะนําผูแจงดําเนินการแจงการยายที่อยูคนเกดิใหมไปยังภูมิลําเนาที่อยูอาศัยตอไป 
 ขอ 56/1 เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการเกิดของ  เดก็ที่เกิดในทองที่สํานัก
ทะเบียนอื่น ใหดําเนนิการ ดงันี้ 
 (1) เรียกตรวจหลักฐานของผูแจง ไดแก บตัรประจําตัวของบิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ของเด็กที่เกดิ (ถามี) หรือบัตรประจําตัวของผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบดิา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
(ถามี) สําเนาทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อบิดา มารดาหรือผูปกครองของเด็กที่เกดิ หนังสือมอบหมาย (ถามี) และหนงัสือ
รับรองการเกิด (ท.ร.1/1) หรือ ผลการตรวจทางวิทยาศาสตรเชนผลการตรวจสารพันธกุรรมหรือดีเอน็เอ ที่ตรวจพสูิจน
จากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือซ่ึงแสดงความสมัพันธการเปนบิดาหรือมารดาของเด็กที่เกดิ  
 (2) สอบสวนผูแจง บิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กที่เกิดใหทราบขอเท็จจริงเกีย่วกับสาเหตุที่ไมแจง      การ
เกิด ณ สํานักทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิด ประวัติของเด็กที่เกิด และสถานที่อยูปจจุบันของเด็กและบิดา มารดาหรือผูปกครอง 
 (3) เมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแลวเห็นวาเด็กที่เกิดเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักร โดยยังไมไดแจงการเกิด 
และมีภูมิลําเนาอาศัยอยูกับบดิา มารดา หรือผูปกครองซึ่งมีช่ืออยูใน   ทะเบียนบานในเขตทองที่สํานักทะเบยีนทีแ่จง
เกิด  ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกสูติบัตร ท.ร.1 หรือ ท.ร.3 แลวแตกรณี และเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
              (4) เพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบาน และมอบสูติบัตร ตอนที่ 1 พรอมทั้งหลักฐานประกอบการแจงคืนให      ผูแจง 
 (เพิ่มความตามขอ 56/1 โดยขอ 3 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 

  ขอ 57 เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการเกดิเกินกําหนดของผูมีสัญชาติไทย      
ใหดําเนินการ ดังนี ้
  (1) เรียกตรวจหลักฐานของผูแจง ไดแก บตัรประจําตัวของบิดา มารดา หรือเจาบานของบานที่มีการเกิด (ถาม)ี 
หรือบัตรประจําตัวของผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบดิา มารดา หรือเจาบาน (ถามี) สําเนาทะเบยีนบาน (ท.ร.14) หนังสือ
มอบหมาย (ถามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถามี) 
  (2) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวามีการแจงการเกิดและมีรายการบุคคล
ของคนที่เกิดในทะเบยีนบานหรือไม 
  (3) ออกใบรับแจงการเกิด (ท.ร.100) ใหกบัผูแจงการเกดิ 
  (4) พิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของคนที่เกิดตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
พิสูจนสถานะการเกิดและสญัชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง  
  (5) เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาจากนายอาํเภอวาคนที่เกดินั้นเปนผูที่เกดิในราชอาณาจักรและเปน                 
ผูมีสัญชาติไทย ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิด และออกสูติบัตร 
(ท.ร.2) ใหแกผูแจง  
  (6) เพิ่มชื่อคนที่เกิดเขาในทะเบียนบาน (ท.ร.14) หรือทะเบียนบานกลาง       (ท.ร.14) แลวแตกรณ ี
 (7) กรณีนายอําเภอแจงผลการพิจารณาวาคนที่เกิดไมไดเกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย หรือไม
อาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกลาวได ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจดัทํา
ทะเบียนประวตัิสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีนใหแกบุคคลนัน้ตามระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางที่เกี่ยวดวย
การสํารวจและจัดทําทะเบยีนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน 
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  ถาการแจงการเกิดเกินกําหนดตามวรรคหนึ่งเปนการแจงตอนายทะเบยีนแหงทองทีอ่ื่นที่ไมใชทองที่ที่เกิด    
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินเรียกตรวจหลักฐานของผูแจงการเกดิไดแกหนังสือรับรองการเกิด  
(ท.ร.1/1) หรือผลการตรวจทางวิทยาศาสตร เชน ผลการตรวจสารพันธกุรรมหรือดีเอน็เอ ที่ตรวจพสูิจนจากหนวยงาน
ของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือซ่ึงแสดงความสมัพันธการเปนบิดาหรือมารดาของคนที่เกิด สําเนาทะเบยีนบาน
ที่ปรากฏชื่อบิดามารดาหรือผูปกครองของคนที่เกิดซึ่งตองเปนทะเบยีนบานในเขตทองที่สํานักทะเบยีนอําเภอหรือ
สํานักทะเบยีนทองถ่ินที่แจงการเกิด ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการเกิดหรือการ
ตายตอนายทะเบียนแหงทองที่อ่ืน แลวดําเนินการตาม (2) ถึง (7) รวมทั้งเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีการดําเนนิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เปนการแจงการเกิดสําหรับเด็กที่มีอายุไมเกนิเจด็ปบริบูรณ
ในวนัที่ยืน่คํารอง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินรับผิดชอบการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของ
เด็กที่เกิดแทนนายอําเภอ โดยดําเนนิการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง     เดก็เรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ โดยอนุโลม 
  (ความในขอ 57 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 4  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5)     พ.ศ. 2551) 

  ขอ 58  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการเกดิเกินกําหนดสําหรับคนที่ ไมมีสัญชาติ
ไทย ใหดําเนินการตามขอ 57 เวนแตการเพิ่มชื่อในทะเบียนบานใหดําเนินการตามขอ 53 หรือ ขอ 55      แลวแตกรณี 
 ขอ 58 ทวิ  การรับแจงการเกดิเกินกําหนดตามขอ 57 และขอ 58 ของบุคคลที่มีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป ใหนาย
ทะเบียนเรียกรูปถายของบุคคลที่ขอแจงการเกิดจากผูแจง จํานวน 1 รูป และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตวับุคคลที่ขอแจงการ
เกิด  ผูแจง และพยานบุคคลที่ใหการรับรอง รวมทั้งใหบคุคลดังกลาวลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิว้มือในแบบ ท.ร. 25 
ตอหนานายทะเบียน แลวเสนอนายอําเภอทองที่พรอมหลักฐานอื่นเพื่อพิจารณา 
  เมื่อนายทะเบยีนไดดําเนนิการรับแจงการเกิดแลว ใหสงแบบ ท.ร. 25 รายงานไปยังสํานักทะเบยีนกลางภายใน 
5 วัน เพื่อจัดเกบ็ขอมูลตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด และเมื่อสํานักทะเบยีนไดรับแบบ ท.ร. 25 ดังกลาว
กลับคืนแลว ใหดําเนนิการจดัเก็บไวในที่ปลอดภัยอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบหรือคนหาไดงาย  
  (เพิ่มความตามขอ 58 ทวิ โดยขอ 4 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.3) พ.ศ.2544) 
  ขอ 59  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงจากเจาหนาที่ ของกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยในเขตพื้นที่ขอแจงการเกิดใหกับเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวผูแจง สําเนาทะเบียนบานของสถานสงเคราะหหรือสถานที่ที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น
ซ่ึงรับตัวเด็กทีข่อแจงการเกดิไว และบันทึกการรับตัวเดก็ 
 (2) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวามีการ  แจงการเกิดและมรีายการ
บุคคลของเด็กที่ขอแจงการเกดิในทะเบยีนบานหรือไม 
 (3) ออกใบรับแจงการเกิด (ท.ร.100) ใหกบัผูแจงการเกดิ 
 (4) พิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง     เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง  
 (5) เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาจากนายอาํเภอวาเด็กทีแ่จงการเกดิเปนผูที่เกิด    ในราชอาณาจกัรและเปนผูมี
สัญชาติไทย ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินออกสูติบัตร    ท.ร.1 หรือ ท.ร.2 แลวแตกรณี ใหแกผูแจง 
แตถาผลการพิจารณาแจงวาเด็กเกดิในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย ใหออกสูติบัตร ท.ร.3 ใหแกผูแจง 
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 (6) เพิ่มชื่อเด็กที่แจงการเกิดเขาในทะเบยีนบาน ท.ร.14 หรือ ท.ร.13 แลวแตกรณี ของสถานสงเคราะหหรือ
สถานที่ที่เรียกชื่อเปนอยางอืน่ซึ่งรับตัวเดก็ที่ขอแจงการเกิดไว 
 (7) กรณีนายอําเภอแจงผลการพิจารณาวาเดก็ที่แจงการเกดิไมไดเกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย 
หรือไมอาจพสูิจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได         ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจดัทํา
ทะเบยีนประวตัิสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีนใหแกผูแจงตามระเบียบสํานกัทะเบยีนกลางที่เกี่ยวดวยการ
สํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน 
(ความในขอ 59 เดิมถูกยกเลกิและใชความใหมแทนโดยขอ 5  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 
  ขอ 59/1  เมื่อนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงจากหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชนที่จดทะเบยีนตามกฎหมายโดยมวีัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือเด็กตามรายชื่อหนวยงานที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศซึ่งอยูในเขตพืน้ที่ขอแจงการเกิดใหกับเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการี
ทอดทิ้งที่อยูในความอุปการะหรือการสงเคราะห ใหดําเนินการ ดังนี ้
  (1) เรียกตรวจบัตรประจําตัวผูแจง สําเนาทะเบียนบานของหนวยงานทีใ่หการอุปการะหรือดูแลชวยเหลือเด็กที่
ขอแจงการเกดิ และหลักฐานการรับตัวเดก็ไวดแูลหรืออุปการะ 
  (2) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวามีการ  แจงการเกิดและมรีายการ
บุคคลของเด็กที่ขอแจงการเกิดในทะเบยีนบานหรือไม 
  (3) ออกใบรับแจงการเกิด (ท.ร.100) ใหกบัผูแจงการเกดิ 
  (4) ดําเนินการตามขอ 59 (4) (5) และ (6) หรือ (7) แลวแตกรณ ี
  (เพิ่มความตามขอ 59/1 โดยขอ 6 แหงระเบยีบสํานักทะเบยีนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 
  ขอ 60  การแจงเกิดตามขอ 59  ใหนายทะเบียนลงรายการของเด็กตามขอเท็จจริงเทาที่สามารถจะทราบได  
รายการใดไมทราบใหทาํเครื่องหมาย “–“  ไว 
 ขอ 60/1  สูติบัตร ตอนที่ 2  ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินไดจัดทําขึน้ตามระเบยีบนี้  ไมวาจะ
เปนเอกสารหรือขอมูลในระบบคอมพิวเตอร   ใหสํานักทะเบียนจัดเกบ็ไวเปนทะเบยีนคนเกิดของสํานักทะเบยีน 
  ขอ 60/2  เมื่อนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการเกิดหรือรับแจงการเกดิเกนิกําหนดของ
ผูใดแลว ใหออกบัตรทะเบยีนคนเกดิตามแบบ ท.ร. 26 ตอนที่ 1 มอบใหผูแจงพรอมกับสูติบัตร เพือ่ใชเปนหลักฐาน
ประจําตัวผูที่ไดรับแจงการเกดิ  โดยนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินจะตองจัดทําทะเบยีนคุมการออกบัตร 
ท.ร. 26 ใหถูกตองและใหผูแจงลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือรับบัตร ท.ร. 26 ในทะเบียนคุมทุกรายใหชัดเจน     
สวน ท.ร. 26 ตอนที่ 2 ใหรายงานไปพรอมกับสูติบัตร ตอนที่ 2 
  ขอ 60/3  กรณบีิดา มารดา หรือผูปกครองมีความประสงคจะขอบัตรทะเบียนคนเกิดใหแกบุตรหรือผูอยูใน
ปกครอง แลวแตกรณี ทีไ่ดแจงการเกดิและมีช่ือในทะเบียนบานกอนทีจ่ะมีการจดัทําบตัรทะเบียนคนเกิดตามระเบียบนี้ 
หรือขอมีบัตรทะเบียนคนเกดิใหมแทนฉบบัเดิมที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหยืน่คํารองตอนาย
ทะเบียน ณ สํานักทะเบียนแหงที่เดก็มีช่ืออยูในทะเบยีนบาน  และเมื่อไดรับคํารองแลวให นายทะเบยีนดําเนินการ ดังนี ้
  (1) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผูแจง  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานทีเ่ด็กมีช่ือและรายการบุคคล  
สูติบัตรหรือสําเนาทะเบยีนคนเกิดของเด็กที่จะขอบัตร ท.ร. 26 
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  (2) กรณีบัตรทะเบียนคนเกดิสูญหายหรือถูกทําลาย ใหนายทะเบียนรับแจงเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย และตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. 26 หรือฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
 (3) กรณีชํารุดในสาระสําคัญ ใหเรียกบัตร ท.ร. 26 ที่ชํารุดฯ คืนจากผูแจง และตรวจสอบ รายการในทะเบยีน
คุมการออกบัตร ท.ร. 26 หรือฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
 (4) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินอนญุาต  ใหดําเนนิการออกบัตร ท.ร. 26 ใหกบัผูแจง    
โดยการลงรายการในบัตร ท.ร. 26 ใหคัดลอกหรือพิมพขอความตามรายการที่ปรากฏในทะเบียน  คนเกิด (สูติบัตร 
ตอนที่ 2)   ทั้งนี้ในกรณีการออกบัตร ท.ร. 26 แทนฉบับเดิมที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดฯ   ใหระบุขอความวา     
“ใบแทน” ไวดานหนาของบัตร ท.ร. 26 ดวย 
 (5) ลงทะเบยีนคุมการออกบตัร ท.ร. 26 ตามขอ 60/2 และมอบบัตร ท.ร. 26 ใหผูแจง 
 (6) สง ท.ร. 26 ตอนที่ 2 รายงานไปพรอมกบัสูติบัตร ตอนที่ 2 
 ขอ 60/4  การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดตามขอ 60/2 และขอ 60/3  ใหนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ินดําเนินการออกบัตร ท.ร. 26 ใหแกผูที่มีอายุตั้งแตแรกเกดิจนถึงอายุกอนสิบหาปบริบูรณเทานั้น 
 การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกดิสําหรับเด็กทีม่ีอายุไมเกนิหนึ่งป ไมตองพมิพลายนิ้วมือเด็กในบัตร และใหนาย
ทะเบียนแจงตอผูที่แจงการเกิดใหขอเปลี่ยนบัตรทะเบยีนคนเกดิเมื่อเดก็มีอายุครบหนึ่งปบริบูรณ 
  (เพิ่มความตามขอ 60/1 ถึง ขอ 60/4 โดยขอ 5 แหงระเบียบสํานักทะเบยีนกลาง ฯ (ฉ.4) พ.ศ.2545) 

ตอนที่ 4 ทะเบียนคนตาย 
            ขอ 61  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับแจงวามีคนในทองที่ตายในบานใหดําเนินการดังนี้ 
              (1)  เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผูแจง หนังสอืรับรองการตาย (ถามี) สําเนาทะเบยีนบานฉบับ      
เจาบานที่คนตายมีช่ือและรายการบุคคล (ถามี) 
              (2)  ลงรายการในมรณบัตร ทั้ง 3 ตอน 
           (3)  จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยประทับคําวา “ตาย”      
สีแดงไวหนารายการคนตาย 
 (4)  มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 
  (5)  มรณบัตร ตอนที่ 2  รายงานตามระเบยีบที่กําหนดในขอ 132 (2) 
 (6)  มรณบัตร ตอนที่ 3  สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
              กรณีแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด ใหดําเนนิการดังนี ้

(1)  รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134 (8) 
(2)  ดําเนินการตามวรรคหนึง่ (1) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 
(3)  นายทะเบยีนอําเภอดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง (2) - (6) 
ขอ 62  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน   ไดรับแจงวามคีนตางทองที่ตายในบาน ให

ดําเนินการดังนี้ 
(1)  ดําเนินการตามขอ 61  และใหระบใุนมรณบัตรดานบนซายวา “คนตางทองที่” 
(2)  สงมรณบตัร ตอนที่ 2  ไปยังสํานักทะเบียนที่คนตายมีช่ือในทะเบียนบาน 
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(3)  เมื่อไดรับตอบรับมรณบัตร  ตอนที่ 2   จากสํานักทะเบียนกลางแลวจึงจะจัดสงมรณบัตรตอนที่ 3           
ไปยังหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

(4)  กรณีไมทราบวาคนตายมีช่ือในทะเบียนบานของสํานักทะเบียนใดใหสงมรณบัตร ตอนที่ 2  ไปยังสํานัก
ทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป 

เมื่อสํานักทะเบียนที่คนตายมีช่ือในทะเบียนบานไดรับมรณบัตร ตอนที่ 2 ใหดําเนินการดังนี ้
              (1)  ตรวจสอบรายการคนที่ตายกับทะเบียนบาน หากพบวาการลงรายการในมรณบัตร ตอนที่ 2   ยังไม
ครบถวนหรือไมถูกตองใหลงรายการเพิ่มเติมหรือแกไขใหถูกตอง 
             (2)  จาํหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน 
             (3)  สงมรณบัตร ตอนที่ 2  ไปยังสาํนักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในขอ 132 (2) 
             (4)  กรณีที่เจาบานนาํมรณบัตร ตอนที่ 1  มายื่นขอจําหนายรายการคนตายในทะเบียนบาน ใหดําเนินการตาม 
(1) - (2)  โดยอนุโลม 
  ขอ 63  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับแจงวามีคนตายนอกบาน ใหดําเนนิการตาม   
ขอ 61 หรือขอ 62  แลวแตกรณ ี
             ขอ 64  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับแจงการตายของคนที่ไมมีช่ือในทะเบียนบาน
หรือไมทราบภูมิลําเนาในทะเบียนบาน  ใหสงมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยงัสํานักทะเบยีนกลางเพื่อดําเนินการตอไป 
            กรณีที่คนตายมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบานกลาง ใหจําหนายในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน 
  ขอ 64/1  เมื่อนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการตายของคนทีต่ายหรือพบศพในทองที่
สํานักทะเบยีนอื่น ใหดําเนินการ ดังนี ้
   (1) เรียกตรวจหลักฐานของผูแจง ไดแก บตัรประจําตัวของผูแจงซึ่งไดแกเจาบานของบานที่มีการตาย บุคคลที่
ไปกับผูตายขณะตาย ผูพบศพ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาบาน   บุคคลที่ไปกับผูตาย หรือผูพบศพ (ถามี) สําเนา
ทะเบียนบานที่ปรากฏชื่อและรายการบุคคลของคนตาย (ถามี) หนังสอืรับรองการตาย (ท.ร.4/1) หรือผลการตรวจทาง
วิทยาศาสตรทีต่รวจพิสูจนโดยหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับคนตาย เชน 
ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เปนตน และพยานหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน รูปถายงานศพของคนตาย เปนตน 
 (2) สอบสวนผูแจง และพยานบุคคลไมนอยกวาสองคนที่สามารถยืนยันตัวบุคคลของคนตายใหทราบ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับสาเหตุที่ไมแจงการตาย ณ สํานักทะเบยีนทองที่ที่คนตายหรือ   พบศพ ประวัตแิละภูมิลําเนาของคน
ตาย การจดัการศพและสถานที่จัดการศพ 
 (3) เมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแลวเห็นวาคนตายโดยยงัไมไดแจงการตายและ   มกีารเคลื่อนยายศพเขามาอยู
หรือจัดการศพโดยการเผา ฝง หรือทําลายในเขตทองที่สํานักทะเบียน     ที่แจงตาย ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณ
บัตร ท.ร.4 หรือ ท.ร.5 แลวแตกรณี และเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
   (4) กรณีคนตายมีช่ือในทะเบยีนบานหรือทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนที่แจงการตาย ใหนายทะเบียน
จําหนายชื่อคนตายในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง และมอบ    มรณบัตร ตอนที่ 1 พรอมทั้งหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 
 (5) กรณีคนตายมีช่ือในทะเบยีนบานหรือทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนอื่น เมื่อนายทะเบียนมอบ   
มรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจงแลว ใหสงมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยงัสํานักทะเบยีนที่
เกี่ยวของเพื่อจาํหนายชื่อคนตายในทะเบยีนบานหรือทะเบียนบานกลาง 
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  (เพิ่มความตามขอ 64/1 โดยขอ 7 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 

  ขอ 65  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน  ไดรับแจงวามคีนตายและไมทราบวาคนตายเปนใคร  
ใหออกใบรับแจงการตายใหผูแจงโดยรอการออกมรณบัตรไวจนกวาจะทราบวาผูตายเปนใคร  จึงจะดําเนินการออก
มรณบัตรตอไป  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรับแจงการตาย 
 ขอ 66  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับแจงโดยมเีหตุเชื่อวามีการตายแตยังไมพบศพให
ดําเนินการ ดังนี้ 
 (1)  เรียกและตรวจสอบหลกัฐานของผูแจง 
 (2)  สอบสวนใหทราบถึงมูลเหตุที่เชื่อวาไดมีการตายของบุคคล 
 (3)  ออกหลักฐานใบรับแจงการตายมอบใหผูแจง 
  (4)  กรณีบุคคลดังกลาวมีช่ือในทะเบียนบานในเขตสํานกัทะเบียน ใหหมายเหตกุารจําหนายในทะเบยีนบาน
และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานวา  “รับแจงการตายไว  แตยังไมพบศพ”   
 ถาตางสํานักทะเบียนใหแจงเปนหนังสือไปยังสํานักทะเบียนที่บุคคลดังกลาวมีช่ือใน ทะเบียนบาน  เพื่อดําเนินการตอไป 

 (5) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในขอ 132 (4)  หากไมทราบที่อยูใหหมายเหตุในหลักฐานการรายงานดวย 
           ขอ 67  กรณีไมทราบทองที่ที่ตาย ใหนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองทีท่ี่พบศพหรือแหงทองที่ที่มีมลูเหตุเชื่อวา
มีการตายเปนผูรับแจงการตาย 
        ขอ 68  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับแจงวามีคนตายโดยมีเหตุอันควรสงสัยวาตาย
ดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาต ิใหออกใบรับแจงการตายเปนหลักฐานใหแกผูแจง และรีบแจงไปยัง
พนักงานผูมหีนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตรายหรือพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจจนกวาจะไดรับ
ความเหน็ชอบจากเจาพนักงานงานดังกลาวจึงจะออกมรณบัตรให 

ขอ 69  เมื่อนายทะเบยีนผูรับแจงไดรับแจงการตาย ใหสอบถามรายละเอียดจากผูแจงวาศพจะเก็บ ฝง เผา 
ทําลาย หรือยายศพ ณ สถานที่ใด เมื่อใด  แลวใหลงรายการในใบรับแจงการตายหรือมรณบัตรแลวแตกรณี และใหใช
เอกสารดังกลาวเปนหลักฐานแหงการอนุญาตในการเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพ 
  หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศพผิดไปจากที่แจงไวเดิม ถาศพนั้นอยูในทองที่ใดใหแจงขออนุญาตตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงแหงทองทีน่ั้น โดยใหเรียกมรณบัตรหรือใบรับแจงการตายจากผูแจงแลวบันทกึการอนุญาตไว 
  ขอ 70  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการตายเกนิกําหนด ใหดําเนินการดังนี ้
           กรณีคนในทองท่ี 
  (1) เปรียบเทียบคดีความผิด 
 (2) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผูแจง หนังสือรับรองการตาย (ถามี) สําเนาทะเบียนบานฉบับ       
เจาบานที่คนตายมีช่ือและรายการบุคคล (ถามี) 
  (3) สอบสวนผูแจงใหทราบถึงสาเหตุที่ไมแจงการตายภายในกําหนดและพยานผูรูเหน็การตาย       

(4) ลงรายการในมรณบัตรทัง้ 3 ตอน และใหระบุในมรณบัตรดานบนซายวา  “เกินกําหนด” 
 (5) จําหนายรายการคนตายในทะเบยีนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  โดยประทับคําวา “ตาย”   
สีแดง  ไวหนารายการคนตาย 
 (6) มอบมรณบัตร ตอนที่ 1  พรอมหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 
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  (7)  มรณบัตร ตอนที่ 2  รายงานตามระเบยีบที่กําหนดในขอ 132 (2) 
  (8)  มรณบัตร ตอนที่ 3  สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
            กรณีคนตางทองท่ี 
  (1) ใหดําเนินการตามวรรคสอง โดยอนุโลม เวนแตการจําหนายรายการคนตายในทะเบียนบาน 
  (2) สงมรณบัตร ตอนที่ 2  ไปยังสํานักทะเบยีนที่คนตายมช่ืีอในทะเบียนบานเพื่อจําหนายตอไป 
  (3) กรณีไมทราบวาคนตายมช่ืีอในทะเบียนบานของสํานักทะเบยีนใดใหสงมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยงัสํานัก
ทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป 
  ขอ 71  การรับแจงการตายของบุคคลตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชัว่คราวหรือ 
เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกลาว ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับ
บุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวโดยอนุโลม 
  ขอ 71/1  มรณบัตร ตอนที่ 2 ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินไดจัดทําขึน้ตามระเบยีบนี้ ไมวาจะ
เปนเอกสารหรือขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ใหสํานักทะเบียนจัดเก็บไวเปนทะเบยีนคนตายของสํานักทะเบยีน 
   (เพิ่มความตามขอ 71/1 โดยขอ 6 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.4) พ.ศ.2545) 

ตอนที่ 5 การยายที่อยู 
  ขอ 72  ใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการยายออกเฉพาะบุคคลที่มีช่ือและรายการในทะเบยีนบานหรือ
ทะเบียนบานกลางเทานั้น 
  ขอ 73  ใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการยายเขาตามหลักฐานการยายที่อยูที่นายทะเบียนออกให 
  ขอ 74  หามมิใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการยายที่อยูปลายทางสําหรับบุคคลที่มีช่ือและรายการในทะเบียนบานกลาง 
 ขอ 75  การรับแจงยายเขา  หากรายการที่อยูที่แจงยายเขาผิดไปจากที่ระบุไวในใบแจงการยายที่อยู  เชน 
บานเลขที่ ถนน หมูที่ อําเภอ หรือจังหวัด เปนตน ใหนายทะเบียนแหงทองที่ที่ผูแจงยายเขาไปอยูดําเนินการแกไข     
ใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหขีดฆารายการเดิมทีต่องแกไข แลวลงรายการที่อยูใหมดวยหมึกสีแดงพรอมทั้ง    
ลงลายมือช่ือนายทะเบยีนกํากับไว 
  ขอ 76  ใบแจงการยายที่อยูทีล่งรายการวันเดือนปเกดิหรือสัญชาติผิดไปจากทะเบียนบาน ใหนายทะเบียนแหง
ทองที่ที่ออกใบแจงการยายที่อยูยกเลิกใบแจงการยายทีอ่ยูฉบับดังกลาวและออกใหใหม 
  ขอ 77  ในการรับแจงยายเขา หากพบวารายการบุคคลในใบแจงการยายที่อยูผิดพลาด ใหรับแจงยายเขาไวกอน
และมีหนังสือตรวจสอบไปยังสํานักทะเบยีนตนทาง  เมือ่ไดรับแจงแลวใหแกไขในทะเบียนบานและใบแจงการยายที่
อยูใหถูกตองตอไป โดยไมตองใหผูแจงยื่นคํารองขอ 
 ขอ 78  คนตางดาวที่มีใบสําคญัประจําตัวคนตางดาวแจงการยายที่อยู   ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีน
ทองถ่ินแนะนาํใหบุคคลดังกลาวแจงยายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตอนายทะเบียนคนตางดาว ทองที่ดวย 
  การยายออก 
  ขอ 79  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการแจงการยายออก ใหดําเนนิการดังนี ้
              (1)  ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
  (2)  เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานทีจ่ะแจงยายออก แลวตรวจสอบรายการบุคคลที่จะแจงยายออก         
  (3) ลงรายการในใบแจงการยายที่อยู 3 ตอน 
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  (4) จําหนายรายการคนยายออกในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยประทับคําวา   
“ยาย” สีน้ําเงิน ไวหนารายการคนยายออก 
  (5) มอบใบแจงการยายที่อยู  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2  พรอมหลักฐานการแจงคืนใหผูแจง 
  (6) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 3  รายงานตามระเบียบทีก่าํหนดในขอ 132 (3) 
 กรณีแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด ใหดําเนนิการดังนี ้
  (1)  รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134 (11) 
  (2)  ดําเนินการตามวรรคหนึง่ (1) - (2)  และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 
  (3)  นายทะเบยีนอําเภอดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง (3) - (6) 
  ขอ 80  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับการตอบรับการแจงการยายเขาจากสํานัก
ทะเบียนปลายทางแลว  ใหดาํเนินการดังนี ้
  (1) ตรวจสอบรายการบานทีแ่จงยายเขาในใบแจงการยายที่อยูกับทะเบียนบานในชองยายออกไปที่ใหถูกตอง
ตรงกัน แลวลงลายมือช่ือพรอมวนัเดือนปกํากับไวในทะเบียนบาน 
  (2) กรณีการตอบรับการแจงการยายเขาผิดไปจากทีแ่จงไวเดิม ใหแกไขรายการยายที่อยูในทะเบยีนบานในชอง
ยายออกไปที่ใหถูกตองตรงกนั แลวลงลายมือช่ือพรอมวันเดือนปกํากบัไวในทะเบยีนบาน 
 ขอ 81  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการยายออกโดยไมทราบที่อยูของคนที่มีช่ือ
ในทะเบียนบาน ใหดําเนนิการดังนี ้
 (1) สอบสวนผูแจงใหไดขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวไดออกจากบานไปอยูที่อ่ืนเกนิกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
และไมทราบวาบุคคลดังกลาวไปอยูทีใ่ด 
              (2) ดําเนินการแจงการยายออกตามขอ 79 โดยอนุโลม 
           (3) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน 
            (4) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1  รายงานตามระเบียบทีก่าํหนดในขอ 132 (3) 

กรณีคนมีช่ือในทะเบียนบานโดยเจาบานไมทราบวาบุคคลดังกลาวเปนใครใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง       (1) – (4) 
  ขอ 82  กรณีบานรื้อถอนตามขอ 34  การแจงยายรายการบุคคลในทะเบียนบาน ใหนายทะเบียนดําเนินการตามขอ 79 
 กรณีบานถูกทําลายจนหมดสภาพบานตามขอ 35 การแจงยายรายการบุคคลในทะเบยีนบาน ใหนายทะเบียนดําเนินการตามขอ 81 
           ขอ 83  เมื่อมีการแจงการยายออกไปแลว  ภายหลังบุคคลดังกลาวไดขอแจงยายกลับที่เดิมโดยยังมไิด          
แจงยายเขา  ใหนายทะเบยีนผูรับแจงดําเนนิการดังนี ้
 (1)  เรียกใบแจงการยายที่อยูคืนและตรวจสอบความถกูตองของใบแจงการยายที่อยู 
 (2)  แกไขรายการในใบแจงการยายที่อยูในชองไปอยูทีโ่ดยระบุคําวา  “กลับที่เดิม” 
 (3)  ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1 รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (3) 
 ขอ 84  กรณีทีม่ีการแจงการยายออกและแจงการยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกนั ใหปฏิบัติตามระเบียบวา
ดวยการแจงยายออกและการแจงยายเขา  ยกเวนการรายงานใหสงเฉพาะใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1 รายงานไปยงั
สํานักทะเบยีนกลางตามระเบยีบที่กําหนดในขอ 132 (3) 
 ขอ 85  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน  ไดรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง          
ใหดําเนินการดังนี ้
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  (1) ตรวจสอบหลักฐานทีแ่สดงใหเห็นวาผูขอแจงยายเปนบุคคลคนเดยีวกันกับบุคคลที่มีช่ือและรายการใน
ทะเบียนบานกลาง 
 (2) ดําเนินการแจงการยายออกตามขอ 79 
 กรณีบุคคลที่มีช่ือและรายการในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาวใหบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองเปนผูแจงการยายออก 
  กรณีบุคคลที่มีช่ือและรายการในทะเบยีนบานกลางมีเหตจุําเปนไมสามารถแจงการยายออกไดดวยตนเอง 
เนื่องจากเปนคนพิการทางกายจนเดินไมได หรือเปนผูเจบ็ปวยทุพพลภาพ หรือกรณอ่ืีน ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากผูนั้นโดยตรงเปนผูแจงการยายแทน  โดยใหนายทะเบียนเรียกหลักฐานบัตรประจาํตัวของผูแจง  บัตรประจําตวัผูที่
จะยายที่อยู (ถามี)  หนังสือมอบหมาย  ใบรบัรองแพทยแผนปจจุบัน (ถามี)  และบนัทกึสอบสวนผูแจงใหปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูที่จะแจงการยายออกเปนบุคคลเดียวกันกับผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานกลาง รวมถึงเหตุผลความจําเปนที่
ผูนั้นไมอาจแจงการยายดวยตนเอง แลวจึงดําเนินการแจงยายออกตามขอ 79  
  (เพิ่มความตามขอ 85 วรรคสาม โดยขอ 7 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ.4)  พ.ศ. 2545) 

 ขอ 86  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ทหารกองประจําการมีช่ือในทะเบียนบาน 
ไดรับแจงจากหนวยทหารขอแจงยายที่อยูของบุคคลที่เขารับราชการเปนทหารกองประจําการใหแจงเจาบานมา
ดําเนินการแจงการยายออกโดยถือปฏิบัติตามขอ 79 
 กรณีเจาบานไมมาดําเนินการตามวรรคหนึง่  ใหแจงหนวยทหารเพื่อใหแจงทหารกองประจําการผูนัน้ 
ดําเนินการแจงการยายที่อยูปลายทางตอไป 
 ขอ 87  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน  ไดรับแจงการยายออกของบคุคลที่เดินทางไป
ตางประเทศ  ใหดําเนนิการดงันี้ 
  (1) ดําเนินการแจงการยายออกตามขอ 79 โดยอนุโลมโดยใหหมายเหตุในใบแจงการยายที่อยูในชองยายไปที่วา  “ไปประเทศ…” 
 (2) ใหเพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานชั่วคราวของสํานักทะเบยีนและบันทึกในทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานวา  “ทะเบียนบานชั่วคราวลําดับที่…” 
 (3) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1 รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (3) 
 (4) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เก็บไวเปนหลักฐาน 
 (5) เมื่อสํานักทะเบียนไดรับใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1 คืนมาจากสํานกัทะเบยีนกลางแลว ใหเก็บรวบรวมไว
กับใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
 ใหสํานักทะเบยีนกลางบันทกึและประมวลผลขอมูลรายการบุคคลของผูที่เดินทางไปอยูตางประเทศ จากใบ
แจงการยายทีอ่ยูตอนที่ 1 ไวในระบบคอมพิวเตอร โดยใหหมายเหตไุววาเปนบุคคลในทะเบยีนบานชั่วคราวและเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลวใหสงใบแจงการยายทีอ่ยู ตอนที่ 1 ดงักลาวคืนสํานกัทะเบยีนเดิม 
 กรณีบุคคลดังกลาวเดนิทางกลับจากตางประเทศและแจงการยายที่อยู ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีน
ทองถ่ินแลวแตกรณี ดําเนินการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบหลักฐานการเดินทางกลับจากตางประเทศของผูยายที่อยู 
 (2) ใหตรวจสอบรายการของผูขอแจงยายจากทะเบียนบานชั่วคราวและใบแจงการยายที่อยู ทั้ง 3 ตอน หาก
เห็นวาถูกตอง ใหขีดฆาคําวา ”ไปประเทศ…” ในใบแจงการยายที่อยูทัง้ 3 ตอน แลวดําเนินการรับแจงยายออกจาก
ทะเบียนบานชัว่คราวไปเขาทะเบียนบานตามที่ผูแจงประสงคจะขอยายเขาตามระเบียบวาดวยการยายตอไป 
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 (3) ดําเนินการตามขอ 84 กรณียายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกนั หรือขอ 79 กรณียาย ตางสํานักทะเบียนโดยอนุโลม 
  (ความในขอ 85 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 3 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ.2)       พ.ศ. 2542) 

  ขอ 88  กรณีทีม่ีการแจงการยายที่อยูออกจากทะเบยีนบานแลว  แตผูยายที่อยูถึงแกความตายกอนทีจ่ะนํา
หลักฐานไปแจงยายเขา  ใหนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินดําเนนิการดงันี้ 
 (1) ใหระงับการรับแจงการยายเขา 
 (2) ใหสํานักทะเบียนแหงทองที่ที่ผูยายที่อยูถึงแกความตายรับแจงการตายตามระเบยีบและสงมรณบัตร       
ตอนที่ 2 ไปยังสํานักทะเบยีนที่ออกใบแจงการยายที่อยู  กรณทีี่ไมทราบ ใหจดัสงไปยังสํานักทะเบยีนกลาง 
 (3) ใหสํานักทะเบียนที่ออกใบแจงการยายที่อยูหมายเหตเุพิ่มเติมในทะเบียนบานวา “ถึงแกความตายกอนแจง
ยายเขา ตามมรณบัตร…”  กรณีผูมีสวนไดเสียนํามรณบัตร ตอนที่ 1 มาแสดงเปนหลักฐานก็ใหดําเนินการหมายเหตุเชนเดียวกัน 
 (4) รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (3)  
  กรณีการแจงการยายที่อยูตามวรรคหนึ่งมผูียายที่อยูคนอื่นที่มีชีวิตอยู  ใหนําใบแจงการยายที่อยูไปดําเนินการ
แจงยายเขาตามระเบียบตอไป  สําหรับผูยายที่อยูที่ถึงแกความตายไปแลวใหระงับการแจงการยายเขาโดยใหหมายเหตุ
ในใบแจงการยายที่อยูวา  “บุคคลลําดับที่…  ถึงแกความตายตามมรณบัตร…”  เมือ่สํานัก –ทะเบียนตนทางไดรับตอบ
รับการแจงการยายเขาแลว  ใหหมายเหตุเพิ่มเติมในทะเบียนบานเฉพาะผูยายที่อยูที่ถึงแกความตายเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง (3) 
 การยายเขา 
  ขอ 89  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการยายเขา ใหดําเนนิการดังนี ้
 (1) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
 (2) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงการยายเขา แลวตรวจสอบใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
 (3) รับแจงการยายเขา 
 (4) เพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน 
 (5) มอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐานการแจงคืนใหผูแจง 
 (6) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 ตอบรับไปยังสํานักทะเบียนตนทางภายใน 7 วัน 
 (7) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 1 รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (3) 
  กรณีแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด ใหดําเนนิการดังนี ้
 (1) รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134 (11) 
 (2) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) - (2)  
 (3) นายทะเบียนอําเภอดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง (3) – (4) 
  ขอ 90 เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับแจงการยายที่อยูปลายทาง ใหดําเนินการดังนี ้
  สํานักทะเบียนปลายทาง 
 (1) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานพรอมบัตรประจําตัวของ  
เจาบานที่จะยายเขาไปอยูใหมจากผูแจงและตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
  (2) ลงรายการในใบแจงการยายที่อยูทั้ง 3 ตอน  และใหหมายเหตุดานบนขวาวา “แจงการยายที่อยูปลายทาง”  
โดยใหผูแจงลงลายมือช่ือในชองผูแจงยายออกและชองผูแจงยายเขาสําหรับชองเจาบานผูยินยอมใหยายเขาใหเขยีน   
ช่ือ – สกุล ตัวบรรจงไว 
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 (3) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (4) ใบแจงยายที่อยู ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 สงไปยังสํานักทะเบียนตนทางที่ผูแจงยายมช่ืีออยูสําหรับใบแจงการ
ยายที่อยู ตอนที่ 1 ใหเกบ็ไว 
 (5) คืนหลักฐานประกอบการแจงใหผูแจง 
 (6) เมื่อไดรับตอบรับการแจงการยายที่อยูปลายทางจากสํานักทะเบยีนตนทางแลว  ใหนําใบแจงการยายที่อยู 
ตอนที่ 1 มาตรวจสอบ หากผดิพลาดใหแกไขใหถูกตองตรงกัน 
 (7) แจงผูยายทีอ่ยูใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการเพิ่มชื่อใหถูกตองตรงกับทะเบียนบานตอไป 
 (8) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (3)  
 สํานักทะเบียนตนทาง 
 (1) เมื่อไดรับใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ใหตรวจสอบรายการผูยายที่อยูกับทะเบียนบาน     
หากไมถูกตองใหแกไขใหตรงกับทะเบยีนบาน 
 (2) จําหนายรายการผูยายที่อยูในทะเบยีนบาน 
 (3) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 สงไปยังสํานักทะเบียนปลายทาง 
 (4) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 3 รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (3)  
 (5) แจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการจําหนายชื่อตอไป 
 ขอ 91  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงวา ใบแจงการยายทีอ่ยูซ่ึงออกใหแกผูแจงได
สูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้งหมดกอนที่จะนําไปแจงยายเขา ใหนายทะเบียน
ออกใบแทนใบแจงการยายที่อยูใหใหม  โดยดําเนินการดังนี ้
 (1) กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย ใหนายทะเบียนรับแจงเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย 
ตามแบบ ท.ร. 15  และใหตรวจสอบใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 วาไดมกีารตอบรับการแจงยายเขาหรือไม  หรือจะ
ตรวจสอบจากฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอรกไ็ด  
  (2) กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  ใหเรียกใบแจงการยายที่อยูคืนจากผูแจงแลวแยกเก็บไวตางหาก 
  (3) การลงรายการในใบแทนใบแจงการยายที่อยู ใหคดัลอกหรือพิมพขอความตามรายการที่ปรากฏในใบแจง
การยายที่อยูตอนที่ 3 ของฉบับที่สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดฯ  เวนแตรายการ “เลขที่ ที่และวนัเดอืนปที่ออกใบแทน” 
ใหระบุตามความเปนจริง โดยใหหมายเหตดุวยตัวหนังสอืสีแดงไวดานบนขวาของใบแจงการยายทีอ่ยูวา “ใบแทนใบ
แจงการยายทีอ่ยู” สวนใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 3 ของฉบับที่สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดฯ  ใหนาย-ทะเบยีน
ดําเนินการยกเลิกตามขอ 135 
 (4) กรณีสํานักทะเบียนตรวจสอบแลวไมพบตอนที่ 2 หรือตอนที่ 3 ของใบแจงการยายที่อยูที่สูญหาย หรือ   
ถูกทําลาย ใหนายทะเบียนออกใบแทนใบแจงการยายทีอ่ยูโดยคัดลอกรายการจากทะเบียนบานฉบับที่ปรากฏรายการ
ยาย  เวนแตรายการ “เลขที่ ที่และวนัเดือนปที่ออกใบแทน”  ใหระบตุามความเปนจรงิ สําหรับรายการใดที่ไมทราบ     
ก็ใหเวนไว และใหหมายเหตเุชนเดยีวกับ (3) วา “ใบแทนใบแจงการยายที่อยูออกตามหลักฐานทะเบียนบาน” 
 (ความในขอ 91  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 5  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.3)    พ.ศ. 2544) 

  ขอ 92  การแจงการยายที่อยูของคนที่ไมมีสัญชาติไทยที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฏหมายตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกลาว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับคนทีม่ีสัญชาติไทย เวนแตถามีสวนราชการหรือ
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หนวยงานควบคุมดูแลอยู ตองไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการหรอืหนวยงานทีค่วบคุมดูแลบคุคลดังกลาว
กอน จึงจะดําเนินการตามระเบียบวาดวยการแจงการยายทีอ่ยูได 

สวนที่ 4 การควบคุมทะเบียนราษฎร 
ตอนที่ 1  การเพิ่มชื่อและรายการบคุคลเขาในทะเบียนบาน 

  ขอ 93 คนสัญชาติไทยไมมีช่ือและรายการบุคคลอยูในทะเบียนบาน (ท.ร.14)  เพราะตกสํารวจตรวจสอบ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499  มีความประสงคจะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. 14) ใหยื่นคํารอง  ตามแบบพิมพที่
กําหนดตอนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน เมื่อนายทะเบยีน   
ไดรับคํารองแลวใหดําเนินการดังนี ้
 (1) สอบสวนผูรอง  เจาบานและบุคคลที่นาเชื่อถือและหลักฐานอื่นเพิ่มเติม  (ถามี) 
 (2) ใหตรวจสอบไปยังสํานกัทะเบยีนกลางวาผูรองมีช่ือและรายการบคุคลในทะเบยีนบานแหงอื่น หรือไม 
 (3) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยงันายอําเภอแหงทองที่ 
 (4) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินดําเนินการชื่อใน
ทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน  พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา  “คํารองที่… ลงวันที่…  
หรือหนังสือที…่ลงวันที่ …”  แลวแตกรณี  แลวใหนายทะเบียนลงลายมอืช่ือและวนัเดอืนปกํากับไว 
 (5) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (22)  
 (6) รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (5) 
 ขอ 94  คนสัญชาติไทยขอเพิม่ชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14)  โดยอาศยัหลักฐานสูติบัตร  ใบแจงการยายที่อยู  
หรือทะเบยีนบานแบบเดมิที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน   ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่  ดังนี้ 
 กรณีเพิ่มตามหลักฐานสูติบตัร  ใหยืน่คํารองแหงทองทีท่ี่ออกสูติบัตร 
 กรณีเพิ่มตามหลักฐานใบแจงการยายที่อยู  ใหยื่นคํารองแหงทองที่ทีป่ระสงคจะขอเพิ่มชื่อ 
 กรณีเพิ่มตามหลักฐานทะเบยีนบาน  ใหยืน่คาํรองแหงทองที่ที่เคยมีช่ืออยูในทะเบยีนบานครั้งสุดทาย 
  เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการดังนี ้
 (1)  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารวาถูกตองหรือไม  กรณีใชหลักฐานใบแจงการยายที่อยู ใหสอบถามไปยัง
สํานักทะเบยีนซึ่งเปนผูออกใบแจงการยายที่อยูดังกลาววาบุคคลขอเพิ่มชื่อเคยมีช่ือและรายการบุคคลอยูในเขตสํานัก
ทะเบียนที่แจงยายออกจริง  หรือไม 
 (2)  สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฏขอเท็จจริงวาบคุคลที่ขอเพิ่มชื่อเปนคนเดยีวกับบุคคลที่ปรากฏชื่อ
และรายการบคุคลในเอกสารที่นํามาแสดง 
 (3)  เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ใหเพิ่มชื่อในทะเบยีนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมทั้งหมาย
เหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่…  ลงวันที…่”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
 (4)  กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพทีก่ําหนดใน
ขอ 134 (22) 
 (5)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (5) 
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 (6)  กรณีผูรองไมมีภูมิลําเนาในเขตสํานักทะเบียนที่ขอเพิม่ชื่อ ใหนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลาง
และหากผูรองมีความประสงคจะยายไปอยูที่ใดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการแจงการยายที่อยูตอไป 
  ขอ 95  บุคคลที่อางวามีสัญชาติไทยซึ่งเดนิทางกลับจากตางประเทศ  โดยใชหนังสือเดินทางของ 
ตางประเทศ หรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ใหญไทย ไมวาผูนั้นจะเกดิในหรือนอกราชอาณาจักรไทย มีความประสงคจะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14)  
โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาเปนผูมีสัญชาติไทย  ใหยืน่คํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวให ดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) ทําหนังสือสงตัวผูขอเพิ่มชื่อใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองแหงทองที่ที่ผูนั้นเดินทางเขามาในประเทศไทย
เพื่อขอพิสูจนสัญชาติ 
 (2) หากไดรับแจงผลการตรวจพิสูจนจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวาผูขอเพิ่มชื่อเปนผูมีสัญชาติไทย         
ใหสอบสวนเจาบาน  ผูแจงและบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกีย่วกับประวัตขิองบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อใน
ประเด็นเรื่องชื่อ  ช่ือสกุล  วันเดือนปเกิด  สถานที่เกิด ภมูิลําเนาที่อยูอาศัยในประเทศไทยกอนไปตางประเทศ          
การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติของบิดาและมารดา 
  (3) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต  ใหกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ 134 (22) 
  (4) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) พรอมทั้งหมายเหตไุว
ในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่……”  แลวใหนายทะเบยีนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
 (5) รายงานตามระเบียบฯ ขอ 132 (5)  
 ขอ 96  คนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด มีความประสงคจะขอเพิม่ชื่อใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14)  ใหยืน่คํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินแหงทองที่
ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบนั  เมือ่นายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี ้
 (1)  เรียกและตรวจสอบหลกัฐานสูติบัตรที่ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย       
หรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศที่เดก็เกดิ  ซ่ึงแปลเปนภาษาไทยและ       
ผานการรับรองคําแปลถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศไทย สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน บัตรประจําตัวผูแจง 
(ถามี) บัตรประจําตวัเจาบานและบัตรประจาํตัวบิดา มารดา (ถามี) 
  (2) กรณีผูแจงแสดงเอกสารรับรองการเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ จะตองมรีายการ
หรือขอเท็จจริงแสดงวาเดก็มีสัญชาติไทย หรือมีรายการที่สามารถวนิิจฉัยไดวาเด็กมีสัญชาติไทย เชน รายการสัญชาติของมารดา  เปนตน 
 (3) สอบสวนเจาบานหรือผูแจงใหไดขอเทจ็จริงเกีย่วกับประวัติของบคุคลที่ขอเพิ่มชื่อในประเด็นเรื่องชื่อตัว 
ช่ือสกุล  วันเดอืนปเกิด  สถานที่เกิด  รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติของบิดาและมารดา 
 (4)  เมื่อนายทะเบียนอนุญาต  ใหบันทกึการอนุญาตไวดานหลังของสูติบัตรหรือเอกสารรับรองการเกิดแลวแต
กรณี  และกาํหนดเลขประจาํตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิม่ชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (22) 
  (5)  เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) พรอมทั้งหมายเหตไุว
ในชองยายเขามาจากวา  “คํารองที่… ลงวันที่…..”   แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว   
  (6)  รายงานตามระเบียบฯ ขอ 132 (5) 
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  (ความในขอ 95 และขอ 96 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 8 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ. 4) พ.ศ. 
2545) 

  ขอ 96/1  บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศ โดยใชหนังสือเดินทางของตางประเทศหรือ
หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)  ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย และมี
หลักฐานเอกสารราชการที่ระบุวาเปนผูมีสัญชาติไทย   มคีวามประสงคจะขอเพิ่มชื่อในทะเบยีนบาน (ท.ร.14) ใหยื่น 
คํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมี  ภูมิลําเนาอยู
ในปจจุบนั  เมือ่นายทะเบียนไดรับคํารองพรอมหลักฐานจากผูขอเพิ่มชือ่แลวใหดําเนนิการ  ดังนี ้
  (1) ทําเรื่องขอตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ผูขอเพิ่มชื่อนํามาแสดงไปยังสวนราชการที่ออกเอกสารดังกลาว 
  (2)  กรณีไดรับแจงจากสวนราชการที่ออกเอกสารวาเปนเอกสารที่ถูกตอง  ใหสอบสวนเจาบานผูแจงและ
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกีย่วกับประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อในประเด็นเรื่องชื่อตัว  ช่ือสกุล  วนัเดือน
ปเกิด  สถานทีเ่กิด  ภูมิลําเนาที่อยูอาศัยในประเทศไทยกอนไปตางประเทศ  การใชสิทธิลงคะแนนเลอืกตั้ง รวมถึง
รายการของบิดาและมารดา และเมื่อนายทะเบียนอนุญาตแลวใหดําเนนิการตาม ขอ 95 (3) - (5)   
 (3)  กรณีไดรับแจงจากสวนราชการที่ออกเอกสารวาเอกสารดังกลาวไมถูกตองหรือไมสามารถ ตรวจสอบได  
ใหนายทะเบียนทําหนังสือสงตัวผูขอเพิ่มชื่อใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อขอพิสูจนสัญชาติ และดําเนินการตาม ขอ 95 
  (เพิ่มความตามขอ 96/1 โดยขอ 9 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.4)  พ.ศ. 2545) 

ขอ 96/2 คนสัญชาติไทยที่เกดิในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด มีความประสงคจะขอมรีายการ
บุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรโดยมีเหตุจําเปนที่ไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย  
บิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูที่ประสงคขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว อาจมอบอํานาจใหญาตพิี่นองยื่นคํารองตามแบบพมิพที่กําหนดตอ 
นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ทีค่รอบครวัหรือญาติพี่นองของผูที่ขอมีรายการบุคคลและเลข
ประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรมีภูมิลําเนาอยู เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการ ดงันี้ 
  (1) เรียกและตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรที่ออกใหโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย หรือเอกสารรับรอง    
การเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งแปลเปนภาษาไทยและ  ผานการรับรองคําแปลโดยกระทรวง
การตางประเทศไทย  หนังสือมอบอํานาจของบิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูที่ประสงคขอมี
รายการบุคคลและเลขประจาํตัวประชาชนในฐานขอมลูทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แลวแตกรณี              
บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบาน ของผูยื่นคํารอง ภาพถายของบิดา มารดา หรือผูปกครอง (ถามี) และภาพถาย
ของผูขอมีรายการ  บุคคลและเลขประจําตวัประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
 (2) สอบสวนผูยื่นคํารองใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวตัิของผูที่จะขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตวั
ประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรในเรื่องชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด สถานทีอ่ยูอาศัย ช่ือและ
สัญชาติของบิดามารดา และความจําเปนทีไ่มอาจเดนิทางกลับประเทศไทย 
 (3) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินพิจารณาอนุญาต ใหบันทึก  การอนุญาตไวดานหลังของ
สูติบัตรหรือเอกสารรับรองการเกิดแลวแตกรณี และกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูที่ขอมีรายการบุคคลและ
เลขประจําตัวประชาชนตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (22)  



  243 

 (4) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานชัว่คราว (ท.ร.14) สําหรับบุคคลที่เดินทางไปตางประเทศของ
สํานักทะเบยีน พรอมทั้งหมายเหตใุนชองยายเขามาจาก วา “คํารองที่...     ลงวันที่....” แลวใหนายทะเบียนลงลายมอืช่ือ
และวนัเดือนปกํากับไว 
 (5) รายงานตามขอ 132 (5) 
  (เพิ่มความตามขอ 96/2 โดยขอ 8 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 

ขอ 97  บุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14) โดยไมมีหลักฐานเอกสารมา
แสดง ใหเจาบานหรือผูขอเพิม่ชื่อยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหง
ทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการดังนี ้
 (1)  สอบสวนเจาบาน  ผูขอเพิ่มชื่อ  บิดามารดาหรือญาติพี่นอง (ถามี)  หรือบุคคลที่นาเชื่อถือประกอบการพิจารณา 
 (2)  ใหตรวจสอบไปยังสํานกัทะเบยีนกลางวาบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อมีช่ือและรายการบุคคลอยูในทะเบยีนบาน
แหงอื่นใดหรอืไม 
 (3)  รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยงันายอําเภอแหงทองที่ 
 (4)  เมื่อนายอาํเภอพิจารณาอนุมัติแลว  ใหนายทะเบยีนดําเนินการเพิม่ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน
และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมทั้งหมายเหตใุนชองยายเขามาจากวา “คํารองที่…  ลงวันที่… หรือ
หนังสือ… ลงวันที…่” แลวแตกรณี แลวใหนายทะเบยีนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกาํกับไว 
  (5)  กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (22) 
 (6)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (5)  
 การเพิ่มชื่อตามวรรคหนึ่ง  ถาบุคคลที่จะขอเพิ่มชื่อเขาในทะเบยีนบานมีอายุต่ํากวา 7 ปบริบูรณ ในวันทีย่ื่น 
คํารอง  ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเปนผูพิจารณาอนุญาต  เวนแตจะมีเหตุอันควรสงสัยเร่ือง
สัญชาติของบุคคลที่จะขอเพิม่ชื่อ ใหนายทะเบียนรวบรวมหลักฐานเสนอขอความเหน็ชอบจากนายอําเภอทองที่กอน
พิจารณาอนุญาต 
 (เพิ่มความตามขอ 97 วรรคสอง โดยขอ 10 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ  (ฉ. 4)  พ.ศ. 2545) 

 ขอ 98  บุคคล หนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14)  ใหผูอุปการะเลี้ยงดูยื่นคํารองตามแบบพิมพทีก่ําหนดตอนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ินแหงทองที่ที่เด็กอนาถามีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลว  ใหดําเนินการ  ดังนี ้
 (1)  สอบสวนผูอุปการะเลี้ยงดูและเด็กในความอุปการะเพื่อทราบประวัติเบื้องตนของเด็กในความอุปการะ
รวมทั้งหลักฐานอื่นเพิ่มเติม  (ถามี) 
 (2) ใหตรวจสอบไปยังสํานกัทะเบยีนกลางวาเดก็อนาถามีช่ือและรายการในทะเบยีนบานแหงอืน่ใด หรือไม 
 (3) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยงันายอําเภอแหงทองที่ 
 (4) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน           
ดําเนินการเพิม่ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานโดยลงรายการตามขอเท็จจริง
เทาที่ปรากฏทราบไดในขณะนั้น  รายการใดที่ไมทราบใหทําเครื่องหมาย  “-” ไวพรอมหมายเหตุในชองยายเขามาจาก
วา  “คํารองที่… ลงวันที…่   หรือหนังสือที่…  ลงวันที…่”   แลวแตกรณี  แลวใหนายทะเบยีนลงลายมือช่ือและ         
วันเดือนปกํากบัไว 
 (5)  กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134  (22) 
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 (6)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (5)  
 ขอ 99  บุคคลที่ไดมีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จําหนาย” ในทะเบยีนบานฉบับที่มีเลขประจําตัวประชาชน
เนื่องจากสาเหตุการแจงผิดคนหรือเพราะสาํคัญผิดในขอเท็จจริง  ขอเพิม่ชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. 14)  ใหยื่นคํารอง
ตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูนั้นเคยมีช่ือในทะเบียนบานกอน
ถูกจําหนายรายการ  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 
 (1)  เรียกและตรวจสอบหลกัฐานบัตรประจําตวัผูรอง (ถามี)  เอกสารที่ทางราชการออกใหซ่ึงมีรูปถายของ      
ผูรอง (ถามี)  มรณบัตร (ถามี)  และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
 (2) สอบสวนผูรอง  บุคคลที่แจงการตายหรือการจําหนายรายการดงักลาว  และบุคคลที่นาเชื่อถือ ใหได
ขอเท็จจริงถึงสาเหตุที่มีการแจงการตายหรือการจําหนายรายการบุคคลของผูรองในทะเบียนบาน  หากบุคคลที่แจง   
การตายหรือการจําหนายไมอาจมาใหถอยคําในการสอบสวนไดไมวาดวยเหตุอันใด ก็ใหนายทะเบยีนบันทกึไว  
  (3)  ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลการทะเบยีนราษฎรของสํานักทะเบยีนกลางวาผูขอเพิ่มชือ่มีช่ือ   
และรายการบคุคลในทะเบยีนบานแหงอื่นใดหรือไม 
 (4)  รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยงันายอําเภอแหงทองที่เพื่อพิจารณา 
 (5)  เมื่อนายอาํเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนดาํเนินการดังนี ้
 กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานปรากฏรายการบุคคลของผูรอง ใหยกเลิกการจําหนายรายการบุคคล
ดังกลาวโดยประทับหรือเขียนขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนดวยหมึกสแีดงวา “ยกเลิกการตาย” หรือ       
“ยกเลิกการจําหนาย” แลวแตกรณี ตรงชองรายการชื่อ  ในทะเบยีนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. 14) 
และใหคัดลอกรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนของผูรองจากรายการเดิมทีเ่คยปรากฏอยูในทะเบียนบานกอน
ถูกจําหนายลงในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. 14)  พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองบนัทกึ
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการวา “บุคคลลําดับที่… ยกเลิกการตายหรือการจําหนายตามคาํรองที่... ลงวันที่...”  แลวให   
นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไวทั้งในชองนายทะเบียนและชองบันทึกแกไขฯ  รวมทั้งใหรายงาน
สํานักทะเบยีนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
 กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไมปรากฏรายการบุคคลของผูรอง ใหคดัลอกรายการบุคคลและเลข
ประจําตัวประชาชนจากรายการเดิมที่เคยปรากฏอยูในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายลงในทะเบยีนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. 14)  พรอมทั้งหมายเหตไุวในชองบันทึกแกไขเปลี่ยนแปลงรายการวา “บุคคลลําดับที่.. 
ยกเลิกการตายหรือการจําหนายตามคํารองที่... ลงวันที่...”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากบัไว   
ทั้งในชองนายทะเบียนและชองบันทึกแกไขฯ  รวมทั้งใหรายงานสํานักทะเบียนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุง
ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร  
 กรณีผูรองมีมรณบัตร ใหยกเลิกมรณบัตรฉบับดังกลาวโดยหมายเหตุวา “ยกเลิกตามคํารองที่... ลงวันที่...”  และ
หากเปนมรณบัตรที่ออกโดยสํานักทะเบียนอื่น ใหนายทะเบียนแจงสํานักทะเบียนนั้นเพื่อยกเลิกมรณบัตร        ตอนที่ 2 ดวย 
  (6)  สําหรับสํานักทะเบียนทีจ่ัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  เมื่อนายอําเภออนุมัตแิลวใหรายงาน
สํานักทะเบยีนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อแกไขฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรกอนเมื่อไดรับแจงจากสํานักทะเบยีน
กลางจึงดําเนนิการตาม (5) 
 (ความในขอ 99 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 11  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ.4)    พ.ศ. 2545) 
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 ขอ 99/1  บุคคลที่ถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน เนื่องจากมีช่ือและรายการในทะเบียน
บานโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  หรือเปนคนสาบสูญตามคําสั่งศาล  ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน(ท.ร. 14)  ใหยื่นคํารอง
ตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อ  
นายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการดังนี้  
 (1)  เรียกหลักฐานคําสั่งศาลถอนคําสั่งเปนคนสาบสูญ (กรณีผูขอเพิ่มชื่อเปนคนสาบสูญ) 
 (2)  สอบสวนเจาบาน  ผูขอเพิ่มชื่อ  บิดามารดาหรือญาติพี่นอง (ถามี)  และบุคคลที่นาเชื่อถือ รวมทั้งหลักฐาน
อ่ืน (ถามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
  (3)  รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยงันายอําเภอทองที่  ยกเวนกรณีการเพิ่มชื่อคนสาบสูญ
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินเปนผูพิจารณาอนุญาต 
 (4)  เมื่อนายอาํเภอพิจารณาอนุมัติ หรือนายทะเบยีนพจิารณาอนุญาต แลวแตกรณี ใหนายทะเบียนกาํหนดเลข
ประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (22) 
หรือขอ 134 (24) แลวแตกรณ ี
  (5)  เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบยีนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. 14) พรอมทั้ง    
หมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่... ลงวันที่... หรือหนังสือที.่.....  ลงวันที่...”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือ
ช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
 (6)  รายงานตามระเบียบฯ ขอ 132 (5) หรือขอ 132 (7) แลวแตกรณ ี
  (เพิ่มความตามขอ 99/1  โดยขอ 12  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ  (ฉ.4)  พ.ศ. 2545)  

 ขอ 100  คนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีช่ือในทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
(ท.ร.14)  ใหยืน่คํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูรองมี
ภูมิลําเนาในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการดงันี้ 
  (1) สอบสวนผูรองและเจาบาน 
 (2) ตรวจสอบใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูรองวาไดตออายใุบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและรายการ
ยายที่อยูถูกตองหรือไม   หากขาดการตออายุหรือรายการที่อยูไมถูกตองใหแนะนําผูรองดําเนินการใหถูกตองเสียกอน 
  (3) คัดใบสําคญัประจําตัวคนตางดาวใหปรากฏรายการในหนาที่ 1 ถึงหนาที่ 6 หนารายการยายที่อยู      หนา
รายการตออายคุร้ังสุดทาย  หนารายการบุตรอายุต่ํากวา 12 ปที่อยูในครอบครัวโดยใหนายทะเบียนคนตางดาว  แหง
ทองที่รับรองความถูกตอง 
  (4) ใหตรวจสอบไปยังสํานกัทะเบยีนกลางวาผูรองมีช่ือและรายการบคุคลในทะเบยีนบานแหงอื่นหรือไม 
  (5) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยงันายอําเภอแหงทองที่ 
  (6)  เมื่อนายอาํเภอพิจารณาอนุมัติแลว  ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินดําเนินการเพิ่มชื่อและ
รายการในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา   “คํารองที่…  
ลงวันที…่ หรือหนังสือที่…  ลงวันที…่” แลวแตกรณีแลว  ใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
  (7) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัตใิหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ 
  (8)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (7) 
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  ขอ 101  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
หรือกฎหมายวาดวยสัญชาตซ่ึิงยังไมมีช่ือในทะเบยีนบาน ใหยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14) ตามแบบ
พิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมลํิาเนาอาศัยอยูในปจจุบนั  เมือ่นาย
ทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) เรียกและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญถ่ินที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือรับรองที่
หนวยงานของรัฐออกใหเพื่อรับรองการไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
  (2) สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฏขอเท็จจริงเกีย่วกับประวตัิความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ 
  (3) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวาผูรองมีช่ือและรายการบุคคลอยูใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14) แหงอืน่หรือไม 
  (4) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินพิจารณาอนุญาตแลว ใหกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
ใหแกผูรองตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134 (24) 
  (5) เพิ่มชื่อและรายการบุคคลของผูรองในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานตามรายการที่
ปรากฏในใบสําคัญถ่ินที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจาก วา “คํารองที่... 
ลงวันที่.... ” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
  (6) รายงานตามขอ 132 (7)  
  (ความในขอ 101 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 9 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5)    พ.ศ. 2551) 

 ขอ 102 คนที่ไมมีสัญชาติไทย  ตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอ
นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ทีผู่รองมีภูมิลําเนาอยูในปจจบุัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคาํรอง
แลวใหดําเนินการดังนี ้
 กรณีผูรองมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบยีนบาน  (ท.ร.14)  และเปนบุคคลประเภทที่ 3,4 หรือ 5 และไดรับ
สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
  (1)  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร 
  (2) แกไขรายการสัญชาติและเลขประจําตัวประชาชนในทะเบียนบาน (ท.ร.14) ตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (24) 
  (3)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (7) 
  (4)  กรณีบุคคลดังกลาวเปนบุคคลประเภทที่ 8 ใหแกไขรายการสัญชาติตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (21) 
แลวรายงานตามระเบียบทีก่าํหนดในขอ 132 (4) 
  กรณีผูรองมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบยีนบาน (ท.ร.13) ไดรับสัญชาติไทย โดยการขอคืนหรือขอมี  หรือ
ขอถือสัญชาติตามสามี 
  (1)  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร 
  (2) จําหนายชือ่และรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน (ท.ร.13)  หรือทะเบียนบานกลาง(ท.ร.13)  แลวแต
กรณี  โดยประทับคําวา  “จําหนาย”  หนารายการและบันทึกในชองยายออกวา  “ตามคํารองที่…  ลงวันที…่”  พรอมลง
ลายมือช่ือกํากบัไว 
  (3) เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบยีนบาน (ท.ร.14)  หรือทะเบยีนบานกลาง (ท.ร.14) และบนัทึกในชอง
ยายเขามาจากวา  “ตามคํารองที่…  ลงวันที…่”  พรอมลงลายมือช่ือกํากบัไว 
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  (4)  กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกบุคคลที่เพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (24) 
  (5)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (7) 
  กรณีผูรองไมมีช่ือในทะเบียนบาน (ท.ร.14) หรือทะเบยีนบาน (ท.ร.13)  และไดรับสัญชาติไทยใหดําเนินการ
ตามวรรคสาม (3) - (5)  โดยอนุโลม  
 ขอ 103  บุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกดิโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเปนผูไมมี
สัญชาติไทย หรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยคําสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยสัญชาติ  และบุคคล
ที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพพิากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุด ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. 14)  ใหยืน่คํารองตาม
แบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจบุัน  
เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการ ดังนี ้
  (1)  ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผูขอเพิ่มชื่อนํามาแสดง 
  (2)  สอบสวนเจาบาน  บิดา  มารดา  และบคุคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกีย่วกับประวตัิของบุคคล     
ที่ขอเพิ่มชื่อในประเดน็เรื่องชื่อตัว  ช่ือสกลุ  วันเดือนปเกิด  สถานที่เกดิ  ช่ือและสัญชาติของบิดาและมารดา รวมถึง
สถานะทางกฎหมายในการอาศัยอยูในประเทศไทยของบดิาและมารดา  เชน ไดรับอนญุาตใหเขาอยูในประเทศไทย
เพียงชัว่คราว หรือโดยไมไดรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
  (3) ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลการทะเบยีนราษฎรของสํานักทะเบยีนกลางวาผูขอเพิ่มชือ่มีช่ือและ
รายการบุคคลอยูในทะเบยีนบานแหงอืน่หรือไม 
  (4) เมื่อนายทะเบียนพจิารณาอนุญาต  ใหกาํหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูที่ไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อตาม
แบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (22) 
  (5)  เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. 14) พรอมทั้งหมายเหตุ
ไวในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที…่..“  แลวใหนายทะเบยีนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
  (6)  รายงานตามระเบียบฯ ขอ 132 (5) 
 (ความในขอ 103 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 13  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ. 4)  พ.ศ. 2545) 

  ขอ 104  คนที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14)  ไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดย
บัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมิอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอืน่หรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุด หรือถูกเพิกถอนใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองที่ตรวจสอบพบหรอืไดรับแจงจากสวนราชการที่
เกี่ยวของแลวใหดําเนนิการดงันี้ 
  (1) จําหนายชือ่และรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน (ท.ร.14) โดยใหประทับคําวา “จําหนายตามคํารอง
ที่… ลงวันที…่”  แลวเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.13)  กรณีมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบานกลาง  (ท.ร.14)     
ก็ใหจําหนายแลวเพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลาง (ท.ร.13) โดยหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา   “เพิ่มชื่อตามคํารองที่… 
ลงวันที…่” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
  (2)  กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกบุคคลที่เพิ่มชื่อ  ตามแบบพมิพที่กําหนดใน ขอ 134 (23)  
  (3)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (6) 
 ขอ 105  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหพกัอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพเิศษเฉพาะราย
จากรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมายวาดวยสัญชาต ิรวมทั้งบุตรของ
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บุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบยีนบาน (ท.ร.13)  ใหยื่นคํารองตาม
แบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบยีนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบนั เมือ่
นายทะเบียนไดรับคํารองแลว ใหดําเนนิการ ดังนี ้
        (1) เรียกและตรวจสอบหลักฐานทะเบยีนประวัติที่ทางราชการสํารวจและจัดทําใหไวเปนหลักฐาน (ถามี)  
        (2) สอบสวนผูรองใหปรากฏขอเท็จจริงเกีย่วกับประวัตคิวามเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ โดยเฉพาะประเด็น
สถานที่เกิด สัญชาติ ชองทางและวนัเดือนปที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร บิดามารดาและสัญชาติของบิดามารดา 
          (3)  สอบสวนเจาบานใหไดขอเท็จจริงเกีย่วกับประวัติของผูขอเพิม่ชื่อและความยนิยอมใหบุคคลดงักลาว    เขาอยูอาศัยในบาน 
          (4) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวาผูรองมีช่ือและรายการบุคคลอยูใน
ทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม 

(5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเพิ่มชื่อวาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทําทะเบียนบานตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึง  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 หรือไม 
  (6) รวบรวมหลักฐานพรอมความเหน็เสนอนายอําเภอแหงทองที่เพื่อพิจารณา 
 (7) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบยีนกําหนดเลขประจาํตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติตาม
แบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (23) 
 (8) ดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.13) และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมทั้งหมายเหตุในชอง
ยายเขามาจาก วา “คํารองที่...ลงวันที่.... ” แลวใหนายทะเบียน     ลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากบัไว 
 (9) รายงานตามขอ 132 (6) 
 กรณีนายอําเภอแจงผลการพจิารณาวาผูขอเพิ่มชื่อเปนบุคคลที่ไมมคีุณสมบัติที่จะเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตาม
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ฯลฯ หรือกรณีผูยื่นคาํรองตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบยีนทองถ่ินเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทยตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหจดัทําทะเบียนประวตัิตามมาตรา 38 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2551 ใหนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทาํทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทาง
ทะเบียนใหแกบุคคลนั้นตามระเบียบสํานกัทะเบียนกลางที่เกี่ยวดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมี
สถานะทางทะเบียน 
 (ความในขอ 105 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 10 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5)  พ.ศ. 2551) 

 ขอ 105 ทวิ  การขอเพิ่มชื่อในทะเบยีนบานตามขอ 93 ถึงขอ 105  ของบุคคลที่มีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป ใหนาย
ทะเบียนเรียกรูปถายของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อจากผูแจง จํานวน 1 รูป  และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตวับุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ      
ผูแจง  และพยานบุคคลที่ใหการรับรอง  รวมทั้งใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิว้มอืในแบบ ท.ร. 25   
ตอหนานายทะเบียน แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการเพิ่มชือ่แลวแตกรณพีรอมหลักฐานอื่นเพื่อพจิารณา 
 เมื่อนายทะเบยีนไดดําเนนิการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานแลว  ใหจดัเก็บแบบ ท.ร.25 ไวเปน
หลักฐานอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบหรือคนหาไดงาย โดยจะเก็บ ในรูปแบบของเอกสารหรือไมโครฟลมหรือ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ไดขึน้อยูกับความพรอมของสํานักทะเบยีนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินนั้น 
 (ความในวรรคสอง ขอ 105 ทวิ เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 11 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 
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 ขอ 106 ผูไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534  ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.13) ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) สอบสวนผูรองใหทราบถึงเหตุผลความจําเปนที่ขอเพิ่มชื่อและเรียกหลักฐานแสดงตัวบุคคลของหนวยงาน
ที่ควบคุมหรือหลักฐานที่รัฐบาลประเทศนัน้ ๆ ออกใหประกอบการพจิารณา 
 (2) ใหนายทะเบียนเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมทั้งหมายเหตุในชอง
ยายเขามาจากวา  “คํารองที่…  ลงวันที…่”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากบัไว 

(3) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพที่กําหนดใหขอ 134 (23) 
 (4) รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (6) 
 ขอ 107 การขอเพิ่มชื่อตามขอ 93 ถึงขอ 106 กรณีผูมีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาตพิจารณาแลวเห็นวาพยาน
เอกสารหรือพยานบุคคลไมนาเชื่อถือหรือผูขอเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบานมพีฤติการณสอไปในทางไมสุจริต
และสั่งไมอนมุัติหรือไมอนญุาตแลว  ใหแจงผูรองทราบเปนลายลักษณอักษร 
 ขอ 108 การเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14) หรือทะเบยีนบาน (ท.ร.13) นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหรายงานผูอํานวยการทะเบยีนกลางสั่งการเฉพาะกรณ ี

ตอนที่ 2 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 
ขอ 109 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีทีบุ่คคลมีช่ือและรายการบุคคลใน

ทะเบียนบานเกินกวาหนึ่งแหง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินปฏิบัติดังนี ้
  กรณีอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน  ใหดาํเนินการดงันี ้
 (1)  เรียกเจาบานหรือคนที่มช่ืีอซํ้า  ใหมายนืยันที่อยูที่แนนอนเพยีงแหงเดียว 
 (2)  จําหนายชือ่และรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบานและสาํเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่บุคคลดังกลาว
ไมไดอาศัยอยู และใหหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา “ช่ือซํ้า ตามคํารองที่…ลงวันที…่”  แลวใหนายทะเบยีนลง
ลายมือช่ือและวันเดือนปกํากบัไว 
 (3)  การยื่นคํารองและการรายงานการจาํหนายใหเปนไปตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 134 (20) และขอ 132 (4)  
  กรณีอยูตางสํานักทะเบียน  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการดังนี ้
 (1)  ถาไดรับแจงจากสํานกัทะเบียนที่บุคคลดังกลาวมีช่ืออยู  ใหจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียนบานที่มีช่ือซํ้า  พรอมทั้งแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบยีนบานมาดําเนนิการจําหนายใหถูกตองตรงกันตอไป 
 (2)  ถาบุคคลดังกลาวนําหลักฐานการมีช่ือซํ้ามาแสดงเพื่อขอใหจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจาก 
ทะเบียนบาน  ใหดําเนินการเชนเดียวกับ (1) 
 (3)  ใหหมายเหตุการณจําหนายชื่อและรายการบุคคลดังกลาวในทะเบยีนบานและสาํเนาทะเบยีนบานฉบบั  
เจาบานในชองยายออกไปทีว่า  “จําหนายชื่อซํ้า ตามหนงัสือที่…  ลงวันที่… หรือตามคํารองที่…  ลงวันที…่”  แลวให
นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
 (4)  เมื่อดําเนนิการตาม (1) หรือ (2) แลว ใหรายงานการจําหนายตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (4)  
 กรณีท่ีไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลาง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการดังนี ้
 (1)  ถาอยูในเขตสํานักทะเบยีนเดยีวกัน ใหดําเนนิการเชนเดียวกับวรรคสอง 
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 (2)  ถาอยูตางสํานักทะเบยีน  ใหแจงเจาบานหรือบุคคลที่มีช่ือซํ้าและดําเนินการเชนเดยีวกับวรรคสอง 
 ขอ 110  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาการมีช่ือและรายการบคุคลในทะเบยีนบาน  (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13) ของ
บุคคลใด เปนการดําเนนิการโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดย  อําพรางขอเท็จจริง หรือมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของ 
  (2) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอนายอําเภอพิจารณา 
  (3) เมื่อไดรับแจงความเห็นจากนายอําเภอวามีการดําเนนิการโดยไมถูกตอง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลนั้นไวกอน 
  (4) แจงคําสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรใหเจาของรายการบุคคลดังกลาวทราบภายในสาม
วันนับแตวันทีม่ีคําสั่ง แลวดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือช้ีแจง
ขอเท็จจริง การอุทธรณและการพิจารณาอทุธรณคําสั่งของนายทะเบียน  
  (5) กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินดําเนินการตาม (4) แลวมีคําสั่งจาํหนายรายการทะเบียน
หรือส่ังเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการดําเนินการโดยไมถูกตอง ใหหมายเหตกุารจําหนายรายการบุคคลในทะเบยีน
บานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานในชองยายออกไปที่ วา “จําหนายตามคํารองที่... ลงวันที่...” หรือ “หนังสือที่
... ลงวันที่...”แลวลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว 
 (6) รายงานการจําหนายตามขอ 132 (4) 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถานายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงจากพยานหลักฐาน
และสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของแลวปรากฏชัดวาการมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14 หรือ      
ท.ร.13) ของบุคคลใดมีการกระทําความผิดตามกฎหมาย เชน การปลอมหรือใชเอกสารปลอม เปนตน หรือเปนการ
แอบอางใชช่ือและรายการบคุคลของผูอ่ืน ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี ้
 (1) จําหนายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบยีนที่มีการทจุริต แลวใหหมายเหตกุารจําหนาย
รายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานในชองยายออกไปที่ วา “จําหนายตามคํารองที่...   
ลงวันที่...” หรือ “หนังสือที่... ลงวันที่...”แลวลงลายมือช่ือ และวนัเดือนปกํากับไว 
 (2) ถาเปนกรณีการแอบอางใชช่ือและรายการบุคคลของผูอ่ืน ใหนายทะเบียนดําเนนิการเพื่อแกไขหรือ
ปรับปรุงรายการทะเบียนใหแกเจาของรายการบุคคลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 
 (3) แจงคําสั่งการจําหนายรายการทะเบยีนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบยีนใหคูกรณีทราบตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง การอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีน  
 (4) รายงานการจําหนายตาม ขอ 132 (4) 
  (ความในขอ 110 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 12 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5)  พ.ศ. 2551) 

 ขอ 110/1  เมื่อนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางวาการมีช่ือและ
รายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13) ของบุคคลใดเปนการดําเนินการโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบยีบ 
หรือโดยอําพรางขอเท็จจริง หรือมีรายการขอความ   ผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีน
ทองถ่ินดําเนินการ ดังนี ้
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 (1) ใหจําหนายรายการทะเบยีนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการดําเนินการ     ไมถูกตองออกจาก
ทะเบียนบานตามรายการที่ไดรับแจง พรอมทั้งแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการจําหนาย
รายการใหถูกตองตรงกัน  โดยใหหมายเหตุการจําหนายรายการบุคคลในชองยายออกไปที่ วา “จําหนายตามหนงัสือ   
ที่... ลงวันที่...”แลวลงลายมอืช่ือและวนัเดอืนปกํากับไว 
 (2) แจงคําสั่งการจําหนายรายการทะเบยีนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบยีนใหคูกรณีทราบตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง การอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีนโดยอนุโลม โดยระบใุนหนังสือแจงคําสั่งใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งตอผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง 
 (3) รายงานการจําหนายตามขอ 132 (4) 
 กรณีบุคคลตามรายการที่ไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางไดแจงการยายออกไป  มช่ืีอและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบานในเขตสํานักทะเบียนอื่น ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินสงสําเนาหนังสือของสํานัก
ทะเบียนกลางไปยังสํานักทะเบียนที่บุคคลนั้นยายเขาไปอยูเพื่อดําเนนิการตาม (1) (2) และ (3) 
 (เพิ่มความตามขอ 110/1 โดยขอ 13 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 

 ขอ 111  เมื่อปรากฏแนชัดวาบุคคลในทะเบยีนบานนั้นไดตายไปแลว  แตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการ
บุคคลออกจากทะเบยีนบาน  ใหเจาบานยืน่คํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีน
ทองถ่ิน  เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการดังนี ้
 (1)  สอบสวนพยานผูรอง  บคุคลที่นาเชื่อถือและหลักฐานอื่นเพิ่มเติม  (ถามี)   
 (2)  จําหนายชือ่และรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยใหหมายเหตุ
ในชองยายออกไปที่วา  “จําหนายตามคํารองที่…  ลงวันที่…”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากับไว  

(3)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132  (4) 
 ขอ 111/1  เมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ ใหเจาบานยื่นคํารองเพื่อจําหนายรายการบุคคลตามแบบ
พิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินแหงทองที่ที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน เมื่อนาย
ทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการดังนี้ 
  (1)  เรียกและตรวจสอบหลกัฐานคําสั่งศาลใหเปนคนสาบสูญ  บัตรประจําตวัเจาบานสําเนารายการบัตร
ประจําตัวของคนสาบสูญ (ถามี)  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
  (2) สอบสวนเจาบานและบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกีย่วกบัคนสาบสูญ 
 (3)  จําหนายชือ่และรายการบุคคลในทะเบยีนบานและสาํเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน โดยหมายเหตุในชอง
ยายออกไปที่วา “จําหนายตามคํารองที่...ลงวันที่...” แลวใหนายทะเบยีนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกาํกับไว 
   (4) รายงานตามระเบียบฯ ขอ 132 (4) 
  (เพิ่มความตามขอ 111/1  โดยขอ 14  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ  (ฉ. 4)  พ.ศ. 2545) 

  ขอ 112  คนสัญชาติไทยหรอืคนตางดาวทีม่ีใบสําคัญประจําตวัคนตางดาวตายในตางประเทศและเจาบานมี
ความประสงคจะขอจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน  (ท.ร.14)  ใหยื่นคาํรองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูตายมีช่ืออยูในทะเบียนบาน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดาํเนินการดังนี้ 
  (1)  เรียกและตรวจสอบหลกัฐานการจดทะเบียนคนตาย  (มรณบัตร)  หรือหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาล
ของประเทศนัน้ซ่ึงไดแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศและหลักฐานเกีย่วกบัผูแจง 
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  (2) จําหนายชือ่และรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน โดยประทับคําวา  
“ตาย”  สีแดงไวหนารายการคนตาย  พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา  “คํารองที่…ลงวันที…่”  แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากบัไว 
 (3)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (4) 
  ขอ 113  การจําหนายชื่อและรายการบุคคลกรณีอ่ืน ๆ  ตามที่สํานักทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะรายเมื่อนาย
ทะเบียนไดรับแจงแลวใหจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบยีนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมทั้ง
หมายเหตุในชองยายออกไปที่วา  “จําหนายตามหนังสือที่…ลงวันที่…”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว 
  ขอ 114  การจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน  นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนีใ้หรายงาน
ผูอํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณ ี

ตอนที่ 3 การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
  ขอ 115  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1)  ในกรณีทีผู่ยื่นคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรนําเอกสารราชการมา
แสดงไมวาเอกสารดังกลาวจะจดัทํากอนหรือหลังการจดัทําทะเบยีนราษฎร ใหผูยืน่คํารองแสดงเอกสารดังกลาวตอ
นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาเอกสารดังกลาวเชื่อถือได  ใหแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให 
 (2)  ในกรณีทีผู่ยื่นคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรไมมีเอกสารราชการมา
แสดง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินสอบสวนพยานหลักฐานแลวรวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอ
พรอมดวยความเห็น  เมื่อนายอําเภอพจิารณาเหน็วาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได  ใหนายอําเภอสั่งนายทะเบียน
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให 
  (ความในขอ 115 (3) เดิมถูกยกเลิกโดยขอ 15  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ  (ฉ.4)  พ.ศ. 2545) 

  ขอ 115/1  เมื่อมีผูยื่นคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร       
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
  (1)  การแกไขรายการสัญชาติของเจาของประวัติซ่ึงปรากฏรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรจากสัญชาติ
อ่ืนหรือไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย เนื่องจากการไดสัญชาติไทย หรือการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือการลงรายการ
ผิดไปจากขอเท็จจริง  ใหนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบพยานเอกสารและสอบสวนพยาน
บุคคลที่นาเชื่อถือเพื่อใหปรากฏขอเท็จจริง พรอมทําความเหน็เสนอนายอําเภอทองที่พจิารณา และเมือ่นายอําเภอ        
มีคําสั่งอนุญาต ใหนายทะเบียนแกไขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรตามคํารอง 
 (2)  การแกไขรายการสัญชาติในชองรายการสัญชาติของบิดาหรือมารดาของเจาของประวัติในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎรจากสัญชาติอ่ืนหรือไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย  เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือบิดา 
มารดาไดสัญชาติไทยหรือไดแปลงสัญชาติเปน ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบพยาน
เอกสารที่เกี่ยวของ เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับเดิม หรือหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย เปนตน และ
สอบสวนพยานบุคคลที่นาเชื่อถือเพื่อใหปรากฏขอเท็จจริง  เมื่อพิจารณาเหน็วาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได          
ก็ใหแกไขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรตามคํารอง 
 (3)  การแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไมมีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอ่ืนเปน 
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สัญชาติอ่ืน เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือการลงรายการผิดไปจากขอเทจ็จริง หรือการเสียสัญชาติไทย   
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินสอบสวนพยานหลักฐาน  และเมื่อพจิารณาเห็นวาพยานหลักฐาน
ดังกลาวเชื่อถือได ก็ใหแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรตามคํารอง  
 กรณีไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางหรือหนวยงานของรัฐวาผูมีสัญชาติไทยผูใดเสียสัญชาติไทยตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วดวยสัญชาติ  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินแกไขรายการสัญชาติของบคุคลดังกลาว
ในทะเบียนบาน (ท.ร. 14) และแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาแกไขรายการใหถูกตองตาม
ขอเท็จจริง โดยใหหมายเหตกุารแกไขไวในทะเบยีนบานใหชัดเจนดวย 
  การแกไขเปลีย่นแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหรายงานผูอํานวยการทะเบยีนกลางสั่งการเฉพาะกรณ ี
  (เพิ่มความตามขอ 115/1  โดยขอ 16  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ  (ฉ. 4)  พ.ศ. 2545)  

  ขอ 116  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบาน   ทะเบียนบานกลาง   สูติบัตรหรือมรณบัตรใหยืน่    
คํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่ผูรองมีช่ือในทะเบียนบาน
หรือทะเบยีนบานกลาง  แลวแตกรณ ี
  หากปรากฏวาสูติบัตรหรือมรณบัตรที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นออกโดยสํานักทะเบียนอื่น  ใหนายทะเบียน
แจงใหสํานักทะเบียนดังกลาวทราบเพื่อจะไดแกไขเปลีย่นแปลงใหถูกตองตรงกันตอไป 
  ขอ 117  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกดิหรือทะเบยีนคนตายใหยืน่คํารองตามแบบพิมพที่
กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่จัดทําทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย     แลวแตกรณี 
  ขอ 118  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจงการยายที่อยู  ซ่ึงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ิน
ไดลงรายการไวผิดพลาด  ใหนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินผูลงรายการผิดพลาดสามารถดําเนินการ
แกไขเพิม่เติมได  ยกเวนการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ 76  
  ขอ 119  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบานหรือทะเบยีนบานกลางใหจดัทํารายงานการแกไข
เปลี่ยนแปลงตามระเบียบทีก่าํหนดในขอ 132 (4) 
  ขอ 120  เมื่อมีผูมายื่นคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในทะเบียนบาน  ขอคัดสําเนาทะเบียนบาน 
ขอแจงการยายที่อยู หรือกรณอ่ืีนใดกต็าม หากนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถ่ินตรวจพบวามีบุคคลใน
ทะเบียนบานที่มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ  ใหแกไขรายการคาํนํานามในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับ       
เจาบาน  จากเด็กชายหรือเดก็หญิงเปนนายหรือนางสาว แลวแตกรณี  ไดโดยไมตองรายงานไปยังสํานักทะเบยีนกลาง 
  ขอ 121  รายการตาง ๆ ที่นายทะเบยีนหรือเจาหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายจากนายทะเบยีนลงรายการในแบบพิมพ
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรไวแลว  หากมกีารแกไขเปลีย่นแปลงใหม  จะเปนเพราะเขียนผิดหรือผิดพลาดเพราะเหตุอ่ืน
ใดก็ตาม  จะลบ  ขูด  หรือทําดวยประการใด ๆ  ใหเลือนหายไปไมได  แตใหใชวิธีขีดฆาคําหรือขอความเดิม  แลวเขียน
คําหรือขอความที่ถูกตองแทนดวยหมึกสีแดง   พรอมทั้งลงชื่อนายทะเบียนและวนัเดอืนปกํากับไว 
 ขอ 122  กรณทีี่สํานักทะเบยีนกลางไดตรวจพบวารายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน
ผิดพลาดและไดแจงใหสํานกัทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลง  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินดําเนินการ
แกไขแลว   ไมตองจัดทํารายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง 



  254 

  ขอ 123  กรณทีี่สํานักทะเบยีนตรวจพบหรอืไดรับแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวารายการในทะเบียนบาน
ไมถูกตอง  เนื่องจากไมตรงกับหลักฐานขอเท็จจริงตามกฎหมาย  ใหนายทะเบียนแกไขใหถูกตองแลวรายงานตามขอ 132 (4) 

ตอนที่ 4 การขอตรวจ  คัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร 
 ขอ 124  ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบยีนตรวจ  คัด หรือคัดและรบัรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน
ราษฎร ไดที่สํานักทะเบียนทีเ่ก็บรักษาเอกสารทะเบียนราษฎรซึ่งเปนตนฉบับ  สํานักทะเบียนกลางสํานักทะเบยีน
จังหวดั  สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  หรือสํานักทะเบียนที่จดัทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร แหงใด
แหงหนึ่งก็ไดในวนัและเวลาราชการ 
  (ความในขอ 124 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 7  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.3) พ.ศ.  2544 )  

  ขอ 125  ผูมีสวนไดเสียตามระเบียบนีห้มายถึง 
(1)  เจาบาน 

  (2)  ผูมีช่ือและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสําเนา 
  (3)  บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนไดเสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไมวาโดยตรงหรือทางออม 
 ขอ 126  บุคคลหรือนิติบุคคลตามขอ 125 (3)  ใหนายทะเบียนเรียกตรวจสอบหลักฐานจากผูรองและพิจารณา
ความเปนผูมีสวนไดเสียแลวจึงดําเนนิการใหตอไป 
 หากผูรองเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออม  ใหสอบสวนบนัทึกปากคําเพือ่ยืนยนัความเปนผูมีสวนไดเสียไวเปน
หลักฐานดวยเพื่อใหเกิดความรับผิดทางอาญาถาเปนผูไมมีสวนไดเสีย 
            ขอ 127  การตรวจ คัด หรือคดัและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎร ตามขอ 124  ใหดําเนินการได
เฉพาะรายการจากเอกสารทะเบียนบาน  ทะเบียนคนเกิด และทะเบียนคนตาย ตามที่ปรากฏในเอกสารจากตนฉบบัหรือ
หลักฐานเอกสารของสํานักทะเบียนเทานัน้  เวนแตการดําเนินการที่สํานกัทะเบยีนกลาง สํานักทะเบยีนจังหวัด  สํานัก
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร  และสํานักทะเบียนที่จดัทําทะเบียนราษฎรดวยระบบ  คอมพิวเตอร  ใหตรวจ  คัด  หรือคัด
และรับรองสําเนารายการทะเบียนบาน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตายจากฐานขอมลูการทะเบียนราษฎรตามแบบ
พิมพที่กําหนดในขอ 134  หรือคัดจากหลักฐานที่สํานักทะเบียนจัดเก็บไวดวยระบบไมโครฟลมหรือระบบอื่น 
 การรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรที่คัดจากตนฉบับหรือหลักฐานเอกสารของสํานกัทะเบียนให
ประทับหรือเขยีนขอความวา “สําเนาถูกตอง”  สวนการรบัรองสําเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรที่คัดจาก
ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร  ใหประทับหรือเขียนขอความวา “รับรองวาเปนรายการจากฐานขอมลูการทะเบียน
ราษฎร”  แลวใหนายทะเบียนที่คัดเอกสารนั้นเปนผูรับรองโดยลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อ พรอมลงวันเดือนปทีค่ัด
สําเนาไว ในเอกสารดังกลาวดวย 
  (ความในขอ 127 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 8  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ. 3)  พ.ศ.  2544) 

ตอนที่ 5 การสงและการรายงาน 
  ขอ 128  การสงเอกสารการทะเบียนราษฎรที่กําหนดใหสง ใหสํานักทะเบียนอําเภอ สํานักทะเบียนทองถ่ิน 
รวบรวมสงใหสํานักทะเบยีนจังหวดั และใหสํานักทะเบียนจังหวัดรวบรวมสงใหสํานกัทะเบยีนกลางตอไป  เวนแต
สํานักทะเบยีนทองถ่ินเขตในกรุงเทพมหานครใหจัดสงโดยตรงไปยังสํานักทะเบียนกลาง 
  ขอ 129  ระยะเวลาการจัดสง 
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  (1)  สํานักทะเบียนจังหวดั  ใหรวบรวมจัดสงไปยังสํานักทะเบียนกลางทุก 1 เดือน โดยใหสํานกัทะเบียน
อําเภอและสํานักทะเบียนทองถ่ินจัดสงใหสํานักทะเบียนจังหวัดกอนถึงกําหนดสงสํานักทะเบยีนกลาง  3  วัน 
  (2)  สํานักทะเบียนทองถ่ินเขตในกรุงเทพมหานครใหจัดสงไปยังสํานักทะเบียนกลางทุกวันศกุร  เวนแต       
ถาตรงกับวันหยุดราชการใหเล่ือนถัดไปเปนวันแรกของวันเปดทําการ 
  ขอ 130  ชวงระยะเวลาในการกําหนดสงของสํานักทะเบยีนจังหวดัที่ตองจัดสงใหถึงสํานักทะเบยีนกลาง      
ใหถือปฏิบัติตามรหัสของสํานักทะเบียนดังนี้ 
  (1)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 1   ใหสงถึงในวันที่  1  ของเดือน 
  (2)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 2  ใหสงถึงในวันที่  2  ของเดือน 
  (3)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 3   ใหสงถึงในวันที่  3  ของเดือน  
 (4)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 4   ใหสงถึงในวันที่  4  ของเดือน 

(5)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 5   ใหสงถึงในวันที่  5  ของเดือน 
 (6)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 6   ใหสงถึงในวันที่  6  ของเดือน  
 (7)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 7   ใหสงถึงในวันที่  7  ของเดือน 
 (8)  จังหวดัทีมี่รหัสขึ้นตนดวยเลข 8   ใหสงถึงในวันที่  8  ของเดือน  
 (9)  จังหวดัทีม่ีรหัสขึ้นตนดวยเลข 9   ใหสงถึงในวันที่  9  ของเดือน 
  ในกรณีที่วนักาํหนดสงเปนวนัหยดุราชการ  ใหเล่ือนถัดไปเปนวนัแรกของวันเปดทําการ 
 ขอ 131  วิธีการจัดสง  ใหสํานักทะเบียนอําเภอและสํานกัทะเบียนทองถ่ินดําเนนิการดงันี้ 
 (1) บรรจุแบบพิมพและแบบรายงานที่จะตองสงในซองเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดโดยใหแยกแบบพิมพ
และแบบรายงานเปนแตละประเภท 

(2) นับจาํนวนเอกสารในแตละซองและลงรายการหนาซองบรรจุเอกสารใหถูกตองครบถวน 
(3)  รวบรวมซองเอกสารทั้งหมดสงสํานักทะเบียนจังหวดั 

 (4)  สํานักทะเบียนจังหวดัตรวจสอบจํานวนซองเอกสาร  บัญชีนําสงและหนังสือนําสงของสํานักทะเบียนและ
ลงชื่อรับไวในหนังสือนําสงทั้งสองตอนแลวมอบตอนที ่1  คืน ใหสํานกัทะเบยีน  สวนตอนที่ 2 เกบ็ไวเปนหลักฐาน
ของสํานักทะเบียนจังหวดั 
  สําหรับสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตกรุงเทพมหานครใหดําเนินการตาม (1) – (2)  แลวรวบรวมจัดสงสํานักทะเบียนกลางตอไป 
  ขอ 132  แบบพิมพและแบบรายงานการทะเบียนราษฎรที่สํานักทะเบยีนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน  
ตองสงเมื่อไดดําเนินการในแตละกรณีไปแลว  มีดังนี ้
 (1)  แบบพิมพสูติบัตร  ตอนที่ 2  ทุกประเภท 
 (2)  แบบพิมพมรณบัตร  ตอนที่ 2  ทุกประเภท 
 (3)  แบบพิมพใบแจงการยายที่อยู  ตอนที่ 1  กรณีรับแจงการยายเขา  แบบพิมพใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 
กรณีรับแจงการยายที่อยูปลายทาง แบบพิมพใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 3  กรณีรับแจงการยายออก 
   (4)  แบบรายงานการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในทะเบยีนบาน ตามแบบ ท.ร.97 ก. ตอนที ่1 
    (5)  แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบยีนบาน  (ท.ร.14)  ตามแบบ ท.ร.98 ก. ตอนที่ 1 
  (6)  แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบยีนบาน  (ท.ร.13)  ตามแบบ ท.ร.98 ข. ตอนที่ 1 
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 (7)  แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบยีนบาน  (ท.ร.14)  ตามแบบ ท.ร.98 ค. ตอนที่ 1 
   (8)  แบบรายงานการใหเลขรหัสประจําบาน  ตามแบบ ท.ร.99 ก. 
  (9)  แบบรายงานการแกไข  เปลี่ยนแปลงรายการที่อยูเกี่ยวกับบานตามแบบ ท.ร.99/1 
 ขอ 133  แบบพิมพการทะเบยีนราษฎรที่สํานักทะเบียนกลางจะจัดสงคนืสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อมอบให
สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน หรือสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตในกรงุเทพมหานคร เมื่อไดดําเนินการเสร็จสิ้น  มีดังนี้ 

(1)  แบบพิมพสูติบัตร  ตอนที่ 2  ทุกประเภท 
(2)  แบบพิมพมรณบัตร  ตอนที่ 2  ทุกประเภท 

  (3)  แบบพิมพใบแจงการยายที่อยูทั้ง 3 ตอน แลวแตกรณ ี

สวนที่ 5 แบบพิมพการทะเบียนราษฎร 
ตอนที่ 1 แบบพิมพ 

 ขอ 134  แบบพิมพการทะเบยีนราษฎรใหใชแบบพิมพตาง ๆ ทายระเบียบนี้ ดังนี ้
(1)  ท.ร.1 เปนสูติบัตร  ใชสําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกดิภายในกําหนด 

  (2)  ท.ร.1/1  เปนหนังสือรับรองการเกิด  ใชสําหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผูรักษาพยาบาลโดยอาชีพ 
  (3)  ท.ร.1 ตอนหนา  เปนใบรับแจงการเกดิ 
  (3 ทวิ)  ท.ร.1/ก เปนแบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิดทีค่ัดรายการจากฐานขอมูลการ ทะเบียนราษฎร   
  (3/1) ท.ร.100  เปนแบบใบรับแจงการเกิดสําหรับการแจงเกิดเกินกําหนดการแจงเกดิกรณีเด็กในสภาพแรกเกิด
หรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง และกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้            

(เพิ่มความ (3/1) โดยขอ 14 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.5) พ.ศ. 2551) 
  (4)  ท.ร.2  เปนสูติบัตร  ใชสําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกิดเกินกําหนด 
  (5)  ท.ร.3  เปนสูติบัตร  ใชสําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย 
  (6)  ท.ร.4  เปนมรณบัตร  ใชสําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
 (7)  ท.ร.4/1  เปนหนังสือรับรองการตาย  ใชสําหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่มีผูรักษาพยาบาลโดยอาชีพ 
  (8)  ท.ร.4  ตอนหนา  เปนใบรับแจงการตาย 
  (8 ทวิ)  ท.ร.4/ก   เปนแบบรบัรองรายการทะเบียนคนตายที่คัดรายการจากฐานขอมูลการทะเบยีนราษฎร 
  (9)  ท.ร.5  เปนมรณบัตร  ใชสําหรับคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราวหรือเขาเมือง
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมาย    วาดวยคนเขาเมอืง 
  (10)  ท.ร.6  เปนใบแจงการยายที่อยู ใชสําหรับคนที่มีช่ือและรายการบคุคลในทะเบยีนบาน (ท.ร.14) 
    (11)  ท.ร.6 ตอนหนา เปนใบรับแจงการยายที่อยู 
  (12)  ท.ร.7  เปนใบแจงการยายที่อยูใชสําหรับคนที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบยีนบาน (ท.ร.13) 
  (13)  ท.ร.8  บนัทึกการเปรยีบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
 (14)  ท.ร.8/1  แบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (แบบรายงานของอําเภอ/ทองถ่ิน) 
  (15)  ท.ร.8/2 แบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (แบบรายงานของจังหวัด) 
  (16)  ท.ร.9  เปนใบรับแจงเกีย่วกับบาน 
  (16/1) ท.ร.12 เปนแบบรับรองขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่คัดรายการจากฐานขอมูลการทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 
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  (17)  ท.ร.13  เปนทะเบยีนบาน  ใชสําหรับคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชัว่คราว  
หรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
  (18)  ท.ร.14  เปนทะเบียนบาน  ใชสําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัว             คนตางดาว 
  (19)  ท.ร.14/1  เปนแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูลการทะเบียนของสํานักทะเบยีนกลาง 
  (19 ทวิ)  ท.ร.15  เปนบันทึกการรับแจงเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (19 ตรี)  ท.ร.25  เปนแบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับกรณีการแจงเกิดเกิน
กําหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
    (19/3)  ท.ร. 26  เปนแบบบตัรทะเบียนคนเกิด 
  (20)  ท.ร.31  เปนคํารองทั่วไป 
   (21)  ท.ร.97 ก   เปนคํารองใชสําหรับแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ  หรือจําหนาย เกี่ยวกับบุคคล และบานในทะเบียนบาน 
  (22)  ท.ร.98 ก   เปนแบบการใหเลขประจําตัวประชาชน  ใชสําหรับบคุคลสัญชาติไทยที่ไดรับการเพิ่มชื่อ ในทะเบยีนบาน (ท.ร. 14) 
  (23)  ท.ร.98 ข  เปนแบบการใหเลขประจําตัวประชาชน  ใชสําหรับบุคคลตางดาวที่ไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. 13) 
  (24)   ท.ร.98 ค  เปนแบบการใหเลขประจําตัวประชาชน  ใชสําหรับบุคคลตางดาว ที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ิน    ที่อยูในประเทศไทย
หรือไดรับสัญชาติไทย 
  (25)   ท.ร.99 ก  เปนแบบการใหเลขรหัสประจําบาน ใชสําหรับบานที่ปลูกสรางขึ้นใหม หรือไมเคยให        เลขรหัสมากอน 
  (26)  ท.ร.99/1 เปนแบบรายงาน  ใชสําหรับกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายการที่อยูเกี่ยวกับ
บานเปนจํานวนมากกวา 1 หลัง ในคราวเดยีวกัน 
  (แบบพิมพใน (7) และ (19) ตามระเบียบ ฯ เดิมถูกยกเลิกและแกไขใหมโดยขอ 9 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ (ฉ.3)  
พ.ศ. 2544  และกําหนดแบบพิมพตาม (3 ทวิ) (8 ทวิ) (19 ทวิ) และ (19 ตรี) โดยขอ 10 ของระเบียบฉบับเดียวกัน สวนแบบพิมพใน (8) 
ตามระเบียบฯ เดิมถูกยกเลิกและแกไขใหมโดยขอ 18 แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ.4)  พ.ศ. 2545 และกําหนดแบบพิมพตาม 
(16/1) และ (19/3) โดยขอ 19 ของระเบียบฉบับเดียวกัน) 

 ขอ  135  แบบพิมพการทะเบยีนราษฎรทั้งที่ใชหรือยังไมไดใชปฏิบัติ  เกิดการชํารุดเสียหายจนไมอาจใช
ปฏิบัติไดใหนายทะเบยีนยกเลิกใชแบบพิมพดังกลาวโดยดําเนินการดังนี้ 
 (1)  ใหทําเครือ่งหมายกากบาทและระบุคําวา  “ยกเลิก”  พรอมสาเหตุการยกเลิกดวยหมึกสีแดงไว 
  (2)  จัดเก็บไวในแฟมตางหาก 

สําหรับแบบพมิพการทะเบยีนราษฎรที่เปนแบบในการกําหนดเลขประจาํตัวประชาชนเมื่อสํานักทะเบียน
ยกเลิกแลว  ใหรายงานใหสํานักทะเบียนกลางทราบโดยระบุชนิดของแบบพิมพและเลขประจําตัวประชาชนใน      
แบบพิมพดังกลาว   พรอมสําเนาการรายงานใหสํานกัทะเบียนจังหวดัทราบดวย 
  แบบพิมพการทะเบียนราษฎรทุกประเภท เมื่อสํานักทะเบยีนไดใชหรือออกใหผูแจงผิดประเภทใหยกเลิก    
และออกใหมใหถูกตองตามชนิดแบบพิมพ  และดําเนินการเชนเดยีวกบั (1) – (2) 
 ขอ 136  หลักฐานการทะเบยีนราษฎรที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจัดทําขึ้นตาม
พระราชบัญญตัิการทะเบยีนราษฎรกอนพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ใหคงใชเปนหลักฐาน            
ในการอางอิงหรือแสดงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี ้

ตอนที่ 2 การจัดเก็บแบบพิมพ 
  ขอ 137  วิธีเกบ็ทะเบียนบาน  ใหปฏิบัติดงันี้ 
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  สํานักทะเบียนทองถิ่น 
   (1)  ใหแยกเกบ็เปนรายตําบลหรือแขวง 
  (2)  แตละตําบลหรือแขวง  แยกออกเปนถนน  ตรอก  ซอย  และจดัลําดับ  ถนน  ตรอก   ซอย  ตามลําดับอักษร
ตัวหนาของชื่อถนน  ตรอก  ซอยนั้น ๆ ในกรณีช่ือถนน ตรอก  ซอยเหมือนกัน  แตมหีมายเลขกํากบัใหเรียงตาม
หมายเลขที่กํากับ 
  (3)  ภายในสวนของถนน  ตรอก  ซอย  ใหเรียงตามลําดับบานเลขที่ 
  (4) การแยกระหวางตําบลหรอืแขวง  ถนน  ตรอก  ซอย  ใหใชแผนวัสดแุข็งขนาดเดียวกับทะเบียนบานแตมี
หัวสูงประมาณครึ่งนิ้ว และเขียนชื่อถนน  ตรอก  ซอย  ไวในสวนที่สูงกวานัน้ 
   (5)  ใหมีแผนวัสดุแข็งขนาดเดียวกับทะเบยีนบานแตมีหวัสูงกวาประมาณครึ่งนิ้ว  ยาวหนึ่งในหาสวนของ
ความยาวของแผนคั่นไวระหวางบานเลขที่ทุก ๆ 100  เลขหมาย  เชน  1 – 100 , 101 – 200 , 201 – 300  เปนตน 
  สํานักทะเบียนอําเภอ 
    (1)  ใหแยกเกบ็เปนรายตําบล หมูบาน 
   (2)  ในหมูบานหนึ่ง ๆ  ใหเรียงลําดับบานเลขที่  ถาในหมูบานใหบานเลขที่เปนถนน  ตรอก   ซอยใหแยก
ภายในหมูบานนั้นออกเปน ถนน  ตรอก  ซอย  ตามลําดับอักษรตัวหนาของชื่อถนน  ตรอก  ซอย  นัน้ ๆ 
  (3)  การแยกระหวางตําบล  หมูบาน  ถนน  ตรอก  ซอย  และกลุมบานเลขที่ ใหถือปฏิบัติ 
          ขอ 138  ทะเบียนบาน  (ท.ร.14)  และทะเบียนบาน (ท.ร.13)  ใหจัดเก็บรวมกัน  โดยพิจารณาจากรายการที่อยูของบาน 
  ขอ 139  เมื่อนําทะเบียนบานออกไปจากทีเ่พื่อการใดก็ตาม  จะตองเก็บเขาที่เดิมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นจะนําไปเก็บ
หรือวางไวที่อ่ืนไมได 
  ขอ 140  การเก็บสูติบัตร ตอนที่ 2  ใหเกบ็ดังนี ้
  (1) แยกประเภทสูติบัตรเปน ท.ร.1 หรือ ท.ร.2  หรือ ท.ร.3  แลวแตกรณ ี
  (2) สูติบัตรของแตละประเภทใหจดัเก็บในแฟม 
 (3) ในแฟมหนึ่ง ๆ ใหบรรจสูุติบัตรเปนเลม ๆ จนเต็มขนาดบรรจุของแฟมโดยใหบรรจุสูติบัตรตามลําดับ   
เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏอยูบนมมุบนขวามือของสูติบัตรแตละใบ 
  (4) แฟมที่จัดเก็บสูติบัตรจนเต็มแลว  ใหระบุขอความทีสั่นแฟมวา  “แฟมที่…  ของป…  เลขประจําตัวเลขที…่  
ถึงเลขประจําตัวเลขที่…”  แลวจัดเก็บเรียงไวใหปลอดภยัและเปนระเบียบเพื่อสะดวกแกการคนหา 
 ขอ 141  การเก็บมรณบัตร ตอนที่ 2 ใหเกบ็ดังนี ้
  (1) แยกประเภทมรณบัตรเปน ท.ร.4 หรือ ท.ร.5 แลวแตกรณ ี
  (2) มรณบัตรของแตละประเภทใหจัดเก็บในแฟม 
  (3) ในแฟมหนึ่ง ๆ ใหบรรจมุรณบัตรรวมกันทุกตําบล  โดยใหบรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนปที่ออกมรณบัตร 
  (4) แฟมที่จัดเก็บมรณบัตรจนเต็มแลว  ใหระบุขอความที่สันแฟมวา  “แฟมที…่  ออกใหตั้งแต วันที่… 
เดือน…  ป…  ถึงวันที…่  เดือน…  ป…”  แลวจัดเก็บเรยีงไวใหปลอดภัยและเปนระเบียบเพื่อสะดวกแกการคนหา 
 ขอ 142  การเก็บใบแจงการยายที่อยู  ใหแยกประเภทใบแจงการยายที่อยูเปนประเภทและใหแยกจัดเก็บ       เปนแตละตอน ดังนี้ 
  (1) ใหจัดเก็บในแฟมโดยบรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนปที่ยายเขาในกรณีรับแจงการยายเขาหรือตามลําดับ   
วันเดือนปที่ยายออกในกรณรัีบแจงการยายออก 
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  (2)  แฟมที่จัดเก็บจนเต็มแลว ใหระบุขอความที่สันแฟมวา  “แฟมที…่  ยายเขาตั้งแตวนัที่…   
เดือน… ป…  ถึงวันที…่  เดือน…  ป…” หรือ “แฟมที…่  ยายออกตัง้แตวนัที…่ เดือน…  ป…  ถึงวันที…่  เดือน…  
ป…”  แลวแตกรณี  แลวจัดเก็บเรียงไวใหปลอดภัยและเปนระเบียบเพือ่สะดวกแกการคนหา 
  (3) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 ซ่ึงไดตอบรับการรับแจงการยายเขาใหดําเนนิการจดัเก็บเชนเดยีวกับ (1) - (2) 
  ขอ 143  ใบแจงการยายที่อยู  ซ่ึงเปนการแจงการยายเขาหรือแจงการยายออกจากทะเบยีนบานกลางหรือ      
การแจงการยายที่อยูปลายทางหรือใบแทนใบแจงการยายที่อยูใหแยกเกบ็ตางหากจากการยายที่อยูตามขอ 142 
  ขอ 144  การจัดเก็บแบบพิมพการทะเบียนราษฎรอื่น  ใหจัดเก็บใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและสะดวกตอ    การคนหา 

สวนที่ 6 สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 
ตอนที่ 1 สํานักทะเบียนสาขา  สํานกัทะเบียนเฉพาะกิจ 

 ขอ 145  ทองที่ใดที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางไดจัดตั้งใหเปนสํานกัทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบยีน 
เฉพาะกจิแลว  ใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบยีบนี้กําหนดในสวนนัน้ ๆ  
 ขอ 146  สํานักทะเบยีนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจใหกําหนดรหัสประจําสํานักทะเบียนตามที่สํานัก
ทะเบียนกลางกําหนด 
  ขอ 147  ใหสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจจัดสงเอกสารและแบบพิมพการทะเบยีนราษฎรที่
ตองรายงานใหสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่สํานักทะเบียนสาขาหรอืสํานักทะเบยีน
เฉพาะกจิอยูในเขตความรับผิดชอบตามกําหนดเวลา เพื่อจะไดรวบรวมรายงานไปยังสํานักทะเบยีนกลางตามระเบยีบที่
กําหนดไวตอไป 
 ขอ 148  แบบพิมพการทะเบยีนราษฎรทุกประเภทใหสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจเบิกจาก
สํานักทะเบยีนจังหวดัแหงทองที่ 

ตอนที่ 2 นายทะเบียนสาขา  นายทะเบียนเฉพาะกิจ 
  ขอ 149  นายทะเบียนสาขาและนายทะเบียนเฉพาะกิจ  ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
  ขอ 150  การระบุตําแหนงใหระบุวา  “นายทะเบยีนสาขา (ระบุช่ือสาขา)  อําเภอ  (เทศบาลหรือเขต)…”      
หรือ  “นายทะเบียนเฉพาะกจิ (ระบุช่ือที่ดําเนินการ)  อําเภอ (เทศบาลหรือเขต)…”  แลวแตกรณ ี

สวนที่ 7 การจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลาง 
ตอนที่ 1 บททั่วไป 

  ขอ 151  ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนราษฎรและจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรดวยระบบ
คอมพิวเตอรตามเอกสารการรายงานของสํานักทะเบียนทีไ่ดกําหนดไวในระเบียบนี้และเอกสารหลักฐานตามระเบยีบ
อ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลตัวบคุคลที่มีความจําเปนตอการดําเนินงานการทะเบียนราษฎร 
  การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหมีรายการตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร   
  การคัดขอมูลทะเบียนประวตัิราษฎรใหผูขอยื่นคําขอตอนายทะเบียน ณ สํานักทะเบยีนที่จดัทําทะเบียนราษฎร
ดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่งกไ็ด  โดยใหนายทะเบยีนคัดขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรไดเฉพาะรายการที่
ปรากฏอยูในฐานขอมูลของสํานักทะเบยีนกลางตามแบบ ท.ร. 12 ทายระเบียบนี ้
  (ความในขอ 151 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 17  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ (ฉ. 4)  พ.ศ. 2545)  
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  ขอ 152  วิธีการจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวิธีการที่สํานัก
ทะเบียนกลางกําหนด 
     (1)  เลขประจาํตัวประชาชน มี 13 หลัก  แบงออกเปน 5 สวน 
  สวนที่ 1 มี 1 หลัก หมายถึง  ประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท 
  สวนที่ 2 มี 4 หลัก หมายถึง  สํานักทะเบยีนที่ออกเลขประจําตัวใหกับประชาชน 

สวนที่ 3 และสวนที่ 4 รวมกันมี 7 หลัก หมายถึง ลําดับที่ของบุคคลในแตละประเภทของแตละสํานักทะเบียน 
  สวนที่ 5 มี 1 หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกตองของเลขประจําตัวประชาชนทั้งหมด 
 (2)  ประเภทของบุคคลที่อยูในระบบทะเบยีนราษฎร  แบงออกเปน 8 ประเภท 

ประเภทที่ 1 ไดแก  คนทีเ่กิดและมีสัญชาติไทย ไดแจงการเกิดภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 ประเภทที่ 2 ไดแก  คนทีเ่กิดและมีสัญชาติไทย ไดแจงการเกิดเกนิกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด 
  ประเภทที่ 3 ไดแก  คนไทยและคนตางดาวที่มีใบสาํคัญประจําตัวคนตางดาวซึ่งมีช่ือและรายการบคุคลใน
ทะเบียนบานกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 
  ประเภทที่ 4  ไดแก  คนไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและไดมีการยายเขาในทะเบยีน
บานขณะยังไมมีเลขประจําตัว  ประชาชน (ระหวางวนัที ่1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2527) 
  ประเภทที่ 5  ไดแก  คนไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวที่ไดรับอนุมัติใหเพิ่ม 
ช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน 
  ประเภทที่ 6 ไดแก  คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว   และคนตางดาวที่เขาเมือง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  ประเภทที่ 7 ไดแก  บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซ่ึงเกิดในประเทศ 
  ประเภทที่ 8 ไดแก  บุคคลตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยหรือ บุคคลที่ไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

ตอนที่ 2 ทะเบียนบาน 
 ขอ 153  การจัดทําทะเบยีนบาน  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยูของบานของสํานักทะเบยีนกลางใหจดัทํา
จากแบบรายงานการแกไข   เปลี่ยนแปลง   เพิ่มเติมหรือจําหนายเกี่ยวกับบาน  หรือทะเบียนบานฉบับป พ.ศ. 2526       ที่ตกหลน 
  ขอ 154  ใหสํานักทะเบียนกลางจัดพิมพทะเบียนบานดวยระบบคอมพวิเตอร  แจกจายใหสํานกัทะเบียนตาม
แผนที่กําหนดจนครบทุกสํานักทะเบียน 

ตอนที่ 3 ทะเบียนคนเกิด 
 ขอ 155  ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนเกิดจากสูติบัตร ตอนที่ 2 
 ขอ 156  สูติบัตร ตอนที่ 2 ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนเกิด  ใหดําเนินการถายภาพไวดวยระบบไมโครฟลมหรือ
ระบบภาพถายคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนในการอางอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา 
 ขอ 157  สูติบัตร  ตอนที่ 2  เมื่อไดจัดทําทะเบียนคนเกิดแลว  ใหสงคืนสํานักทะเบียนที่ออกสูติบัตรเพื่อจัดเกบ็
ตามระเบียบตอไป 

ตอนที่ 4 ทะเบียนคนตาย 
 ขอ 158  ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนตายจากมรณบัตร ตอนที่ 2 
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 ขอ 159  มรณบัตร  ตอนที่ 2  ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนตาย  ใหดําเนนิการถายภาพไวดวยระบบไมโครฟลม
หรือระบบภาพถายคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนในการอางอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา 
 ขอ 160  มรณบัตร ตอนที่ 2 เมื่อไดจดัทําทะเบียนคนตายแลว ใหสงคืนสํานักทะเบยีนที่ออกมรณบัตรเพื่อ
จัดเก็บตามระเบียบตอไป 

ตอนที่ 5 การยายที่อยู 
 ขอ 161  เมื่อมีการแจงการยายออกหรือแจงการยายเขาในทะเบียนบานของสํานักทะเบยีนแลวใหสํานัก
ทะเบียนกลางปรับปรุงทะเบียนบานใหตรงกันกับของสํานักทะเบียนตามหลักฐานใบแจงการยายทีอ่ยู 
 ขอ 162  ใบแจงการยายที่อยู  ใหดําเนินการถายภาพไวดวยระบบไมโครฟลมหรือระบบภาพถายคอมพิวเตอร
เพื่อประโยชนในการอางอิง  ตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา 
 ขอ 163  ใบแจงการยายที่อยู  เมื่อไดดําเนินการแลวใหสงคืนสํานักทะเบียนที่ออกใบแจงการยายทีอ่ยู           
เพื่อจัดเก็บตามระเบียบตอไป 

ตอนที่ 6 การเพิ่มชื่อและการจําหนายชื่อ 
 ขอ 164  ใหสํานักทะเบียนกลางดําเนินการเพิ่มชื่อหรือจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบานของสํานักทะเบียน
กลางตามแบบรายงานการเพิม่ชื่อหรือจําหนายชื่อที่สํานกัทะเบยีนจดัสงมาแลวแตกรณ ี
 ขอ 165  แบบรายงานการเพิม่ชื่อหรือจําหนายชื่อเมื่อดําเนินการแลว  ใหสํานักทะเบียนกลางทําลายตาม
ระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด 

ตอนที่ 7 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
 ขอ 166  ใหสํานักทะเบียนกลางดําเนินการปรับปรุงรายการในฐานขอมลูทะเบียนประวัติราษฎรใหเปน
ปจจุบันตามหลักฐานที่สํานกัทะเบยีนจดัสงมา  หรือตามหลักฐานรายการทะเบียนที่พมิพจากคอมพวิเตอรและไดมีการ
ตรวจสอบแกไขใหถูกตองแลว 
  ขอ 167  หลักฐานการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัตริาษฎรเมื่อดําเนินการแลวใหสํานักทะเบียนกลาง
ทําลายตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด 

ตอนที่ 8 การสงและการรายงาน 
 ขอ 168  แบบพิมพการทะเบยีนราษฎรและแบบรายงานทีสํ่านักทะเบยีนกลางสงคืน ใหสํานักทะเบียน
ตรวจสอบความถูกตองแลวยืนยันหรือแกไขใหถูกตองพรอมทั้งสงคืนใหสํานักทะเบียนกลางภายในเจ็ดวันนับแต   วันที่ไดรับเอกสาร 
 ขอ 169  การยืนยันหรือแกไขความถูกตองในแบบพิมพการทะเบียนราษฎรและแบบรายงานตามขอ 168      
ใหสํานักทะเบยีนดําเนินการตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด 
 ขอ 170  กรณทีี่สํานักทะเบยีนกลางตรวจสอบและพบความผิดพลาดของรายการบุคคลและรายการบานที่
สํานักทะเบยีนจัดสงรายงาน ใหแจงสํานักทะเบียนดําเนนิการแกไขใหถูกตองตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกาํหนด 

สวนที่ 8 การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
 ขอ 171  “ผูมีอํานาจเปรียบเทยีบ”  ในเขตสาํนักทะเบียนอาํเภอ หมายถึงนายทะเบียนอาํเภอในเขตสํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน หมายถึง นายทะเบยีนทองถ่ิน 
 ขอ 172  เมื่อปรากฏวาผูใดกระทําผิดกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร  ใหมีผูมีอํานาจเปรียบเทยีบทําการ
เปรียบเทียบโดยมิชักชา 
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  ขอ 173  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบบันทกึคําใหการของผูกลาวหาและผูตองหาโดยยอถาผูตองหายินยอมให
เปรียบเทียบก็ใหทําการเปรียบเทียบได แตถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบใหแจงใหพนกังานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 
 คําใหการของผูกลาวหา  ผูตองหา และบันทึกการเปรียบเทียบ  ใหบนัทกึลงในสมุดบนัทึกการเปรยีบเทียบคดี
ความผิดเกีย่วกับการทะเบยีนราษฎร  ตามแบบทายระเบยีบนี ้
 ขอ 174  ในการเปรียบเทียบ  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดเงนิคาปรับที่ผูตองหาจะตองพึงชําระ            
โดยคํานึงถึงลักษณะความหนักเบาและพฤติการณแหงความผิดตลอดจนฐานะความเปนอยูของผูตองหา 
 ขอ 175  เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับแลว  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทยีบออกใบเสร็จรับเงินใหผูตองหารับไป 
 ขอ 176  การรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ใหสํานักทะเบียน
รายงานไปยังสํานักทะเบยีนกลาง  ตามแบบทายระเบยีบนี้ทุกเดือนในสัปดาหแรกของเดือนถัดไป 
  ขอ 177  การรับเงิน  เก็บรักษาเงิน สงและถอนเงินคาเปรียบเทียบ สําหรับกรณีนายทะเบียนทองถ่ินเปนผูทํา
การเปรียบเทยีบ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝากเงิน การเบิกจายเงิน การรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของเทศบาล  สําหรับกรณีนายทะเบียนอําเภอเปนผูทําการเปรียบเทียบใหถือปฏิบัติตามระเบียบ     การรบัจาย  
การเก็บรักษาและการนําสงเงิน  ในหนาทีข่องอําเภอและกิ่งอําเภอของกระทรวงการคลัง 
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(รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4  พ.ศ. 2545) 
  ขอ 91  เมื่อนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงวา ใบแจงการยายทีอ่ยูซ่ึงออกใหแกผูแจงได
สูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้งหมดกอนที่จะนําไปแจงยายเขา ใหนายทะเบียน
ออกใบแทนใบแจงการยายที่อยูใหใหม  โดยดําเนินการดังนี ้
  (1)  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย ใหนายทะเบียนรับแจงเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย 
ตามแบบ ท.ร. 15  และใหตรวจสอบใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ 2 วาไดมกีารตอบรับการแจงยายเขาหรือไม  หรือจะ
ตรวจสอบจากฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอรกไ็ด  
 (2)  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  ใหเรียกใบแจงการยายที่อยูคืนจากผูแจงแลวแยกเก็บไวตางหาก 
  (3)  การลงรายการในใบแทนใบแจงการยายที่อยู ใหคดัลอกหรือพิมพขอความตามรายการที่ปรากฏในใบแจง
การยายที่อยูตอนที่ 3 ของฉบับที่สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดฯ  เวนแตรายการ “เลขที่ ที่และวนัเดอืนปที่ออกใบแทน” 
ใหระบุตามความเปนจริง โดยใหหมายเหตดุวยตัวหนังสอืสีแดงไวดานบนขวาของใบแจงการยายทีอ่ยูวา “ใบแทน    
ใบแจงการยายที่อยู” สวนใบแจงการยายทีอ่ยู ตอนที่ 3 ของฉบับที่สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดฯ  ใหนาย-ทะเบยีน
ดําเนินการยกเลิกตามขอ 135 
  (4)  กรณีสํานกัทะเบยีนตรวจสอบแลวไมพบตอนที่ 2 หรือตอนที่ 3 ของใบแจงการยายที่อยูที่สูญหาย หรือถูก
ทําลาย ใหนายทะเบียนออกใบแทนใบแจงการยายที่อยูโดยคัดลอกรายการจากทะเบียนบานฉบับทีป่รากฏรายการยาย  

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535 
ชูวงศ  ฉายะบตุร   ผูอํานวยการทะเบยีนกลาง 
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เวนแตรายการ “เลขที่ ที่และวันเดือนปที่ออก ใบแทน”  ใหระบุตามความเปนจริง สําหรับรายการใดที่ไมทราบกใ็ห  
เวนไว และใหหมายเหตุ เชนเดียวกับ (3) วา “ใบแทนใบแจงการยายทีอ่ยูออกตามหลักฐานทะเบยีนบาน” 
  ขอ 94  คนสัญชาติไทยขอเพิม่ชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14)  โดยอาศยัหลักฐานสูติบัตร  ใบแจงการยายที่อยู  
หรือทะเบยีนบานแบบเดมิที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน   ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่  ดังนี้ 
 กรณีเพิ่มตามหลักฐานสูติบตัร  ใหยืน่คํารองแหงทองทีท่ี่ออกสูติบัตร 
 กรณีเพิ่มตามหลักฐานใบแจงการยายที่อยู  ใหยื่นคํารองแหงทองที่ทีป่ระสงคจะขอเพิ่มชื่อ 
 กรณีเพิ่มตามหลักฐานทะเบยีนบาน  ใหยืน่คํารองแหงทองที่ที่เคยมีช่ืออยูในทะเบยีนบานครั้งสุดทาย 
 เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการดังนี ้
 (1)  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารวาถูกตองหรือไม  กรณีใชหลักฐานใบแจงการยายที่อยู ใหสอบถามไปยัง
สํานักทะเบยีนซึ่งเปนผูออกใบแจงการยายที่อยูดังกลาววาบุคคลขอเพิ่มชื่อเคยมีช่ือและรายการบุคคลอยูในเขตสํานัก
ทะเบียนที่แจงยายออกจริง  หรือไม 
  (2)  สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฏขอเท็จจริงวาบคุคลที่ขอเพิ่มชื่อเปนคนเดยีวกับบุคคลที่ปรากฏชื่อ
และรายการบคุคลในเอกสารที่นํามาแสดง 
 (3)  เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ใหเพิ่มชื่อในทะเบยีนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมทั้ง      
หมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่…  ลงวันที…่”  แลวใหนายทะเบยีนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากบัไว 
 (4)  กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (22) 
 (5)  รายงานตามระเบียบทีก่ําหนดในขอ 132 (5) 
 (6)  กรณีผูรองไมมภีูมิลําเนาในเขตสํานักทะเบียนที่ขอเพิม่ชื่อ ใหนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลาง
และหากผูรองมีความประสงคจะยายไปอยูที่ใดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการแจงการยายที่อยูตอไป 
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  ขอ 19  เมื่อไดกําหนดใหบานเลขที่แลว ตอมามีบานปลูกสรางขึ้นใหมระหวางบานหลังใด ก็ใหใชบานเลขที่ที่
อยูใกลชิดนั้นแลวเพิ่มตวัเลขไวทาย เชน 5/2,  5/3  เปนบานเลขที่ที่ปลูกสรางขึ้นใหม  หรือถาบานใดรื้อถอนไป และมี
บานปลูกสรางขึ้นใหม ณ ที่เดิม  หรือใกลชิดกับบานที่ร้ือถอนไปก็ใหใชบานเลขที่ทีร้ื่อถอนนั้น ถาปลูกสรางบานขึ้น
ใหมตอจากบานที่มีบานเลขที่สูงสุดใหกําหนดบานเลขที่ที่ปลูกสรางใหมเรียงจากเลขหมายสูงสุดนั้นตอไปตามลําดับ 
  ขอ 32  บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางนานแลว  แตยังไมมีบานเลขที่  เมื่อเจาบานแจงขอมีบานเลขที่ตอ
นายทะเบียน  ใหนายทะเบียนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 กรณีแจงตอนายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน  ใหดําเนินการดังนี ้
 (1)  รับแจงตามแบบพิมพทีก่ําหนดในขอ 134  (16) 
 (2)  ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
  (3)  ตรวจสอบสภาพความเปนบาน 
 (4)  กําหนดบานเลขที่ 
 (5)  กําหนดเลขรหัสประจําบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (25) 



  264 

 (6)  จัดทําทะเบียนบาน   สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานและมอบใหผูแจงเปนหลักฐาน 
 (7)  รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบานตามระเบยีบที่กําหนดในขอ 132 (8)   
 กรณีแจงตอนายทะเบยีนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนดใหดําเนนิการดังนี ้
 (1)  ดําเนินการตามวรรคสอง (1)-(4)  และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 
 (2)  รวบรวมหลักฐานการกําหนดบานเลขที่สงไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนนิการตามวรรคสอง  (5)-(7) 
 (3)  ใหนายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานใหนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อมอบใหผูแจงตอไป 
 กรณีผูแจงนําหลักฐานการรับแจงมาขอรับสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานใหนายทะเบียนอําเภอมอบใหผูแจง 

ทะเบียนราษฎร  (แบบรายงานของอําเภอ/ทองถิ่น) 
 (15)  ท.ร.8/2  แบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (แบบรายงานของจังหวัด) 
   (16)  ท.ร.9  เปนใบรับแจงเกีย่วกับบาน 
  (16/1) ท.ร.12 เปนแบบรับรองขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่คัดรายการจากฐานขอมูลการทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 
    (17)  ท.ร.13  เปนทะเบยีนบาน  ใชสําหรับคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชัว่คราว     
หรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
  (18)  ท.ร.14  เปนทะเบียนบาน  ใชสําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
  (19)  ท.ร.14/1  เปนแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูลการทะเบียนของสํานักทะเบยีนกลาง 
  (19 ทวิ)  ท.ร.15  เปนบันทึกการรับแจงเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (19 ตรี)  ท.ร.25  เปนแบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับกรณีการแจงเกิดเกิน
กําหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
    (19/3)  ท.ร. 26  เปนแบบบตัรทะเบียนคนเกิด 
    (20)  ท.ร.31  เปนคํารองทั่วไป 
   (21)  ท.ร.97 ก   เปนคํารองใชสําหรับแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ หรือจําหนายเกี่ยวกับบุคคล และบาน
ในทะเบียนบาน 
  (22)  ท.ร.98 ก   เปนแบบการใหเลขประจําตัวประชาชน  ใชสําหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ไดรับการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบาน  (ท.ร. 14) 
  (23)  ท.ร.98 ข   เปนแบบการใหเลขประจาํตัวประชาชน  ใชสําหรับบุคคลตางดาว ที่ไดรับการเพิม่ชื่อใน
ทะเบียนบาน (ท.ร. 13) 
  (24)   ท.ร.98 ค  เปนแบบการใหเลขประจาํตัวประชาชน  ใชสําหรับบุคคลตางดาวทีไ่ดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู
ในประเทศไทยหรือไดรับสญัชาติไทย 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (1) วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจดัทําทะเบยีนราษฎรไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2538” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป 
  ขอ 3 ในระเบยีบนี ้
  “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา ระบบการประมวลผลขอมูลการทะเบียนราษฎรดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส 
  ขอ 4 สํานักทะเบียนใดที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง ประกาศใหปฏิบตัิงานทะเบยีนราษฎรดวยระบบ
คอมพิวเตอร ใหใชระเบยีบนี ้
  ขอ 5 การจัดทาํทะเบียนราษฎรในกรณดีังตอไปนี้ ใหดําเนินการดวยระบบคอมพิวเตอร 
  1. การออกหลกัฐานการแจง 
  2. การจัดทําทะเบียนราษฎร 
  3. การควบคุมทะเบียนราษฎร 
  4. การสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
  ขอ 6 การจัดทาํทะเบียนบานสําหรับสํานักทะเบียน ใหจดัทําไวดวยระบบคอมพิวเตอรและใหจัดเก็บทะเบยีน
บานฉบับเดิมไวเปนเอกสารเพื่อการอางอิงใหนายทะเบียนจัดทําสําเนาทะเบียนบานฉบับใหมใหแกเจาบาน พรอมเรียก
สําเนาทะเบยีนบานฉบับเดมิคืนเมื่อจัดทําสําเนาทะเบยีนบานดวยระบบคอมพิวเตอรแลว ใหนายทะเบยีนลงชือ่ พรอม
วันเดือน ปที่จดัทํากํากับไวในหนารายการเกี่ยวกับบาน และลงชื่อกํากับรายการบุคคลในบานทกุคนที่พิมพดวยระบบ
คอมพิวเตอรในหนารายการบุคคลดวย โดยหมายเหตใุนชอง “มาจาก” วา “ฐานขอมูลการทะเบยีนราษฎร” 
  ขอ 7 การแกไขปรับปรุงรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร รวมทั้งสําเนาใหดําเนนิการดวยวิธีขีดฆา
ขอความรายการเดิม แลวเขยีนขอความใหมดวยหมึกสแีดง พรอมทั้งลงลายมือช่ือนายทะเบยีนกํากบัไว 
  ขอ 8 การสงรายงานตามขอ 5 ใหสํานักทะเบียนรวบรวมสงสํานักทะเบยีนกลางใหเสร็จสิ้นในแตละวนัดวย
ระบบคอมพิวเตอร 
  ขอ 9 เอกสารหลักฐานตามขอ 8 เมื่อสํานักทะเบยีนจดัสงรายงานดวยระบบคอมพิวเตอรแลวใหจัดเก็บไวเปน
เอกสารเพื่อการอางอิง 
  ขอ 10 ใหสํานกัทะเบยีนกลางดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรตามที่สํานักทะเบยีนจัดสง
รายงานตามขอ 8 
  ขอ 11 เมื่อสํานักทะเบียนไดรับรายงานการปรับปรุงฐานขอมูลหรือรายงานการทักทวงจากสํานักทะเบียน
กลาง ใหนายทะเบียนตรวจสอบและหรือปรับปรุงแกไข แลวลงลายมือช่ือรับรองในแบบรายงานและเก็บไวเปน
เอกสารเพื่อการอางอิง 
 
 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2538 
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  ขอ 12 เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารอง หรือคําขอ หรือรับแจง หากพิจารณาเหน็วารายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานของสํานักทะเบียนไมตรงกับรายการในทะเบียนบานที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร ให
ยึดถือรายการในทะเบยีนบานที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรเปนหลักหากผูรองยืนยนัวารายการในเอกสารทะเบียน
ราษฎรที่นํามาแสดงถูกตองโดยมีหลักฐานใหนายทะเบียนดําเนนิการแกไขหรือปรับปรุงรายการในทะเบยีนบานที่
จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรใหตรงกับรายการในเอกสารดงักลาว โดยไมตองยื่นคํารองขอแตอยางใด และใหสําเนา
เอกสารการแกไขเก็บไวเปนหลักฐานอางองิในการรับแจง หรือการจัดทําทะเบียน หากปรากฏวาไมพบรายการบคุคล
ดังกลาวในทะเบียนบานที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร ใหรับแจงและปรับปรุงทะเบียนตามหลกัฐานที่ผูแจงแสดง 
  ขอ 13 แบบพมิพการทะเบยีนราษฎร ใหใชแบบพิมพตามที่กําหนดทายระเบยีบนี ้
  ขอ 14 สําเนาทะเบียนบานที่ยังไมไดจดัทาํดวยระบบคอมพิวเตอรตามระเบียบนี้ ใหคงใชไดตอไปจนกวานาย
ทะเบียนจะจัดทําใหใหม 
  ขอ 15 กรณีทีข่อมูลรายการของทะเบียนบานที่จัดทําไวในระบบคอมพวิเตอรมีรายการไมตรงกับทะเบียนบาน
ของสํานักทะเบียน ใหนายทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการของทะเบยีนบานทีจ่ัดทาํไวในระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงกับทะเบยีนบานของสํานักทะเบียน โดยไมตองใหผูรองยื่นคําขอแตอยางใด 
  ขอ 16 ใหนายทะเบียนอาํเภอ และนายทะเบียนทองถ่ิน ซ่ึงไดปฏิบัติงานการทะเบยีนราษฎรดวยระบบ
คอมพิวเตอรตามระเบียบนี้ จดัทํารายงานตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ เสนอนายอําเภอตรวจสอบในแตละวนัทํา
การ ทุกวนั และหากนายอําเภอไดตรวจสอบแลวเหน็วา มีรายการใดทีจ่ัดทําไวไมถูกตองใหส่ังแกไขทันที 
  ขอ 17 ใหใชระเบียบนี้ควบคูกับระเบยีบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 
  ขอ 18 การจัดทาํทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรในสวนที่อยูนอกเหนือจากทีไ่ดกําหนดไวในระเบียบนี้ 
ใหรายงานผูอํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณ ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 
ชูวงศ ฉายะบตุร  ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8 (1)   วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร  พ.ศ.  2534   

ผูอํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบปฏิบตัิวาดวยการพจิารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบยีนราษฎรใหแก
บุคคลบนพื้นที่สูงไว   ดังนี ้

ภาคที่  1 บททั่วไป ลักษณะ  1  การบงัคับใชและนยิามศัพท 
       ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานกัทะเบียนกลาง  วาดวยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลใน
ทะเบียนราษฎรใหแกบุคคลบนพื้นที่สูง  พ.ศ.  2543” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแต  วนัที่  1  มิถุนายน  2543  เปนตนไป 
  ขอ  3  ใหยกเลิก   “ระเบียบสํานักทะเบยีนกลาง  วาดวยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน
ใหแกชาวไทยภูเขา  พ.ศ.  2535  แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2539” 
  ขอ  4  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัเฉพาะในเขตทองที่จังหวดัดังตอไปนี้ คอื 1) จังหวัดกาญจนบุรี 2) กาํแพงเพชร   
3)  เชียงราย   4)  เชียงใหม   5)  ตาก   6)  นาน   7)  ประจวบคีรีขันธ   8)  พะเยา   9)  พษิณุโลก   10)  เพชรบุรี   11)  
เพชรบูรณ   12)  แพร   13)  แมฮองสอน   14)  ราชบุรี   15)  เลย   16)  ลําปาง   17)  ลําพูน   18)  สุโขทัย   19)  
สุพรรณบุรี   20)  อุทยัธานี   และจังหวัดทีผู่อํานวยการทะเบียนกลางกาํหนดเพิ่มเติมภายหลัง 

ขอ  5  ระเบียบนี้ใชบังคับกบับุคคลบนพื้นที่สูง  ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
ขอ  6  ในระเบียนนี้  ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
“ชาวไทยภูเขา”   หมายความวา  กลุมชาติพนัธุดั้งเดิมที่อาศัยทํากินหรือบรรพชนอาศัยทํากินอยูบนพื้นที่สูงใน

ราชอาณาจักร  ซ่ึงมีวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อ  ภาษาและการดําเนนิชีวิตที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวประกอบดวย  9  
ชาติพันธุหลัก  คือ 

(1)   กะเหรีย่ง   หรือซ่ึงอาจเรียกวา   ปกาเกอะญอ  (สกอว)  โพลง  (โปว)  ตองสู  (ปะโอ)  บะแก  (บะเว) 
             (2)   มง            หรือซ่ึงอาจเรียกวา   แมว 

(3)   เมีย่น        หรือซ่ึงอาจเรียกวา   เยา , อ้ิวเมี่ยน 
(4)   อาขา        หรือซ่ึงอาจเรียกวา   อีกอ 
(5)   ลาหู         หรือซ่ึงอาจเรียกวา   มูเซอ 

   (6)   ลีซู            หรือซ่ึงอาจเรียกวา   ลีซอ 
(7)   ลัวะ          หรือซ่ึงอาจเรียกวา   ละเวือะ , ละวา , ถ่ิน , มัล , ปรัย 
(8)   ขม ุ
(9)   มลาบรี      หรือซ่ึงอาจเรียกวา   คนตองเหลือง 
และกลุมชาตพิันธุที่มีลักษณะเชนเดยีวกบัชาวไทยภูเขาซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเพิ่มเติม 
 
 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวยการพจิารณาลงรายการสถานะบุคคล 
ในทะเบียนราษฎรใหแกบุคคลบนพื้นท่ีสงู  พ.ศ. 2543 
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“พื้นที่สูง”   หมายความวา   พื้นที่ที่เปนที่อยูของชาวเขาเผาตาง ๆ   และชนกลุมนอยหรือเปนที่ตั้งบานเรือน
และที่ทํากนิทีม่ีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ  35  หรือมีความสูงกวาระดับน้าํทะเล  500  เมตรขึ้นไป   ใน
จังหวดัตาง ๆ 20  จังหวดั  คอืจังหวดักาญจนบุรี  กําแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม  ตาก  นาน  ประจวบคีรีขันธ  พะเยา  
พิษณโุลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณ  แพร  แมฮองสอน  ราชบุรี  เลย  ลําปาง  ลําพูน  สุโขทัย  สุพรรณบรีุ  อุทัยธานี  และ
จังหวดัที่ผูอํานวยการทะเบยีนกลางกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง 

 “บุคคลบนพื้นที่สูง”   หมายความวา  บุคคลซึ่งเปนชาวไทยภเูขา  คนไทยหรือกลุมชนอ่ืน ๆ  ที่อาศัยอยูบน
พื้นที่สูง  ซ่ึงรัฐบาลไมไดมนีโยบายดูแลดาํเนินการเปนการเฉพาะ  และใหหมายความรวมถึงบุคคลบนพื้นที่สูงที่อพยพ
ลงมาอาศัยอยูบนพื้นที่ราบดวย 

“สถานะบุคคล”   หมายความวา  สถานภาพตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  และ
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว 

“อําเภอ”   ใหหมายความรวมถึง   กิ่งอําเภอ 
“นายอําเภอ”   ใหหมายความรวมถึง   ปลัดอําเภอผูเปนหวัหนาประจํากิง่อําเภอ 
“วัน”   หมายความวา  วันตามปปฏิทินราชการ 
 “บิดา”   หมายความวา  บิดาตามกฎหมายและบิดาซึ่งมิไดมีการสมรสกับมารดา 
 “ภริยา”   ใหหมายความรวมถึง  หญิงที่ไดทําการสมรสตามประเพณหีรือตามขอเท็จจริงกับชายดวย  แมมิไดมี

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกต็าม 
“สมรส”   ใหหมายความรวมถึง  การสมรสตามประเพณีซ่ึงมิไดมีการจดทะเบยีนดวย 
 “นายทะเบียน”   หมายความตามทีก่ําหนดไวในมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร  พ.ศ.  2534 
 “สํานักทะเบยีน”   หมายความตามที่กําหนดไวในมาตรา  8 (4)  และ (5)  หรือมาตรา  9แหงพระราชบัญญัติ

การทะเบยีนราษฎร  พ.ศ.  2534 
“องคกรพัฒนาเอกชน”   หมายความวา   องคกรพัฒนาเอกชนที่มีประวตัิและผลงานการทํางานที่บันทึกไว

ชัดเจน  ซ่ึงทํางานในเขตชุมชนบนพื้นที่สูง 
                    ขอความอื่น ๆ   ใหนํานิยามศพัทและขอความตาง ๆ  ที่เกี่ยวของตามทีก่าํหนดไวในระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทําทะเบยีนราษฎร  พ.ศ.  2535  มาบังคับใชโดยอนโุลม 

ขอ  7   ในการระบุช่ือชาติพนัธุของชาวไทยภูเขาลงในทะเบียนราษฎรใหนายทะเบียนระบุช่ือกลุมชาติพันธุ
ตามชื่อหลักซึ่งไดกําหนดไวในระเบยีบนี้  คือ  กะเหรีย่ง  มง  เมี่ยน  อาขา  ลาหู  ลีซู  ลัวะ  ขมุ  มลาบรี   

ขอ  8   การดําเนินการขอลงรายการสถานะบุคคลในทะเบยีนราษฎรตามกระบวนการทีร่ะบุไวในระเบียบไม
ตัดสิทธิผูยื่นคํารองที่จะฟองคดีในทางปกครอง 

ขอ  9   ใหผูอํานวยการทะเบยีนกลางเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตคีวามและวินจิฉัยปญหา
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
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                                  ลักษณะ  2   ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  และการยายที่อยู 
          ขอ  10   เมื่อมีการเกิดหรือการตายของบุคคลบนพื้นที่สูง   ใหนายทะเบยีนปฏิบัติตามระเบียบสํานกัทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทําทะเบยีนราษฎร  ตามแตกรณ ี

สวนการยายทีอ่ยูของบุคคลบนพืน้ที่สูงที่ยงัมิไดกาํหนดสถานะตามระเบยีบนี้ใหเปนไปตามนโยบายของทางราชการ 

ภาคที่  2   การลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน 
ลักษณะ  3   การยื่นคํารองและการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน 

      ขอ  11   ชาวไทยภูเขาทีจ่ะไดรับการลงรายการสัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อและรายการบคุคลเขาในทะเบียนบาน  
(ท.ร. 14)  จะตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ

สําหรับบุคคลบนพื้นที่สูงทีจ่ะไดรับการลงรายการสัญชาติไทยโดยเพิม่ชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบยีน
บาน ( ท.ร. 14)  จะตองเปนบุคคลที่ทางราชการไดจดัทําทะเบียนประวตัิและบัตรประจําตวัไวแลว  และจะตองเปน
บุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

ใหสันนษิฐานไวกอนวา   บคุคลที่เกิดในราชอาณาจักรระหวางวนัที่  10  เมษายน  2456  จนถึงวันที ่ 13  
ธันวาคม  พ.ศ.  2515  เปนบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย  เวนแตจะพิสูจนไดเปนอยางอื่น 

ความในวรรคสามใหสันนิษฐานจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ออกโดยสวนราชการหรือพยานหลักฐาน
แวดลอมกรณโีดยอาศัยการพิสูจนทางประวัติศาสตร  ภาษาศาสตร  หรือชาติพันธุวรรณนา  เปนตน 

ขอ  12   ผูยื่นคํารอง   อาจอางเอกสารดังตอไปนี้เปนพยานเพื่อใชพิสูจนขอเท็จจริงอนัทําใหไดรับสัญชาติไทย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

(1) เอกสารที่ไดจากการจัดทาํทะเบียนประวัติตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรและตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เชน 

1.1   เอกสารที่ไดรับจากการสํารวจ  ตรวจสอบ  และการจดทะเบียนราษฎรชาวเขา (แบบ ท.ร.ช.ข. 1)  เมื่อ
ระหวางป  พ.ศ.  2512 – 2513  หรือ 

1.2   เอกสารที่ไดรับจากการจัดทําทะเบียนราษฎรตามโครงการจัดทําเลขประจาํตัวประชาชนที่คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติ  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  2525  หรือ 

1.3   เอกสารที่ไดรับจากการสํารวจขอมูลประชากรชาวเขาตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่   
24  เมษายน  พ.ศ.  2527  ระหวาง  พ.ศ.  2528 – 2531 (ทะเบียนสํารวจบัญชีบุคคลในบาน)  ซ่ึงกรมประชาสงเคราะห
และหนวยงานในสังกัดใหการรับรอง  หรือ 

1.4   เอกสารที่ไดรับจากการจัดทําทะเบียนประวัตแิละบตัรประจําตัวบคุคลบนพื้นที่สูงตามโครงการที่
คณะรัฐมนตรอีนุมัติเมื่อวนัที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.  2533  ระหวาง  พ.ศ.  2533 – 2534  หรือ 

1.5   เอกสารที่ไดรับจากการจัดทําทะเบียนบุคคลตามโครงการจัดทําทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูง  ป  พ.ศ. 2542  หรือ 
1.6   เอกสารที่ไดรับจากการจัดทําทะเบียนบาน  (ท.ร. 13)  สําหรับคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยู

ในลักษณะชัว่คราว  หรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  เปนตน 
(2)   เอกสารตาง ๆ  ที่ทางราชการออกใหเพื่อรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย  เชน  ใบรับแจงการเกิด  

ใบรับรองการเกิด  สูติบัตร  เปนตน 
(3)   เอกสารอืน่ ๆ  ที่มีรายละเอียดสามารถเปนขอมูลในการพิสูจนขอเท็จจริงอันทําใหไดรับสัญชาติไทยได 
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ขอ  13   บุคคลผูยื่นคํารองอาจอางบุคคลเปนพยานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงอันทําใหไดรับสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติได  เชน 

(1) ผูใหญบาน  กํานัน  หรืออดีตผูใหญบาน  กํานัน  ทีด่าํรงตําแหนงอยูในระหวางทีบุ่คคลผูยื่นคํารองมี
ขอเท็จจริงใหไดรับสัญชาติไทย 

(2) ผูนําชุมชน  ผูนําเครือขายชุมชน  หรืออดีตคณะกรรมการหมูบาน  หรือชุมชนที่ดาํรงตําแหนงอยูใน
ระหวางที่บุคคลผูยื่นคํารองมีขอเท็จจริงใหไดรับสัญชาติไทย 

(3) เจาหนาที่ของสวนราชการที่เคยปฏิบัติงานอยูในพื้นทีน่ั้น ๆ  ในระหวางที่บุคคลผูยื่นคํารองเกิด 
(4) เจาหนาทีซ่ึ่งทําการศึกษาวิจยัของสถาบันวิจยัชาวเขา  หรือหนวยงานที่มีผลงานทางวิชาการเกีย่วของกับ

ประวัติศาสตร  ภาษาศาสตรหรือชาติพันธุวรรณนา  เปนตน  โดยรับรองเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานของบุคคลผูยื่นคํารอง 
(5)  การรับรองขององคกรพัฒนาเอกชนทีม่ีประวัติ   และผลงานการทาํงานที่บันทึกไวชัดเจน  ซ่ึงทํางานใน

เขตชุมชนบนพื้นที่สูง 
ขอ  14   บุคคลผูยื่นคํารองอาจอางวัตถุใด ๆ   เปนพยานเพื่อพิสูจนอันทําใหไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติได 
ขอ  15   บุคคลตามขอ  11  ที่ประสงคจะขอใหพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน (ท.ร. 14)  

จะตองยืน่คํารองตามแบบทีก่ําหนดไวทายระเบียบนีต้อนายทะเบยีนแหงทองที่ที่มีภูมลํิาเนาอยูในปจจุบัน 
ใหผูรองแจงชือ่บุคคลในครอบครัวพรอมรายการบุคคลตาง ๆ  ตามแบบในคํารองโดยจะตองมีหลักฐานที่

เกี่ยวของกับแตละบุคคลประกอบเรื่องดวย 
ขอ  16   กรณทีี่ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงเปนผูเยาว   ซ่ึงบิดาและมารดาเสยีชีวิตแลว  หรือไมทราบ

วามีชีวิตอยูหรือไม  และไมทราบวาอยูที่ใด  ใหผูปกครองหรือผูอุปการะเลี้ยงดูยืน่คํารองขอลงรายการสัญชาติไทยและ
เพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบานแทน  โดยใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้โดยอนโุลม 

ขอ  17   ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่ซ่ึงมีความประสงคจะยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติใหยืน่คํารองตอ
นายทะเบียน  และเมื่อนายทะเบียนไดรับคาํรองแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคาํรองและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
(2) ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนจังหวัด  สํานักทะเบยีนอื่นที่อยูใน 
โครงการเชื่อมโยงระบบเครอืขายระบบทะเบียนราษฎรดวยคอมพวิเตอรหรือฐานขอมูลทะเบียนประวัติ

ราษฎรวาผูรองและบุคคลที่มีช่ือตามคํารองมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม 
(3) รวบรวมหลักฐานทั้งหมด  โดยรวบรวมรายชื่อเปนรายครอบครัวลงในแบบพิมพบัญชีการพิจารณาลง

รายการสัญชาติไทยตามทีก่ําหนดทายระเบยีบนี้พรอมเสนอความเหน็เปนหนังสือโดยสรุปขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ตอนายอําเภอแหงทองทีภ่ายใน  30 วนัทําการ  นับแตวนัที่รับเรื่อง                                    

ในกรณีตรวจสอบพบความไมถูกตองสมบูรณของคํารอง  ใหนายทะเบียนแจงใหแกผูรองทราบเปนหนังสือ
ภายใน  15  วนั  นับ  แตวันที่ไดรับคํารอง 

เมื่อผูยื่นคํารองไดแกไขความไมถูกตองสมบูรณของคํารองแลว  ใหนายทะเบยีนดําเนินการตอไปตามระเบียน 
ขอ  18   ในการพิจารณาคํารองและพยานหลักฐานตาง ๆ  ใหนายทะเบียนปฏิบัติดังตอไปนี ้
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(1) พยานเอกสารที่ยื่นมาใหนายทะเบียนตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  รวมถึงแกไขเพิม่เติมรายการ
ที่เกิดขึ้น   ในกรณีที่รายการในทะเบียนบคุคลตามเอกสารไมถูกตองตรงกัน  ใหดําเนินการตรวจสอบโดยสอบถาม
พยานบุคคลตามขอ  13 

(2) ในการถามพยานบุคคลตาม  (1)  ใหดําเนินการดังนี ้
2.1   ใหพยานบุคคลที่มีอายุมากกวา  18 ป  สาบานหรือปฏิญาณตามความเชื่อของตนกอนใหถอยคํา 
2.2   ใหนายทะเบียนสอบถามถึงขอมูลใหไดความจริงที่ไมตรงกับเอกสารเพื่อตรวจสอบความไมถูกตองของ

เอกสาร โดยใชแบบสอบสวน  ป.ค. 14 
2.3   ใหนายทะเบียนตรวจสอบคํารองสรุปความเหน็เสนอนายอําเภอเพือ่ดําเนินการตอไป 
(3)   ในกรณจีาํเปน  การสอบถามพยานบคุคลตาม (2)  ใหมีลามอยูดวยในขณะทําการสอบสวนและใหนาย

ทะเบียนจัดใหมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทกึเทปเรื่องการใหปากคําไวเปนหลักฐาน 
ขอ  19   ในกรณีที่นายทะเบยีนมีคําสั่งไมรับคํารอง  โดยไมแจงเหตุหรือแจงเหตุแหงการนั้น  ผูยื่นคํารอง

สามารถพิสูจนไดเปนอยางอื่น  ผูยื่นคํารองมีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนไปยังคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ
ได  ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งเปนหนงัสือ 

ขอ  20   ผูยื่นคํารองอาจใหองคกรพัฒนาเอกชนหรือคณะกรรมการชุมชนเขาทําการชวยเหลือดําเนินการเขยีน  
รวบรวมคํารองและพยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อยื่นตอนายทะเบียนได 

ในการตรวจสอบคํารอง  นายทะเบยีนอาจใหองคกรพัฒนาเอกชนหรือคณะกรรมการชุมชนเขารวมทาํการ
ตรวจสอบดวยได  โดยการอนุมัติจากนายอาํเภอ 

ขอ  21   เมื่อไดรับความเหน็ของนายทะเบยีน  ใหนายอําเภอแหงทองทีม่ีอํานาจในการพิจารณาอนมุัติหรือไม
อนุมัติใหลงรายการสัญชาติไทยในทะเบยีนบาน  (ท.ร. 14)  แกชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงที่รองขอ  ทั้งนี้การ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  30  วันทําการ 

ผลการพิจารณาเปนประการใดใหแจงนายทะเบียนทราบเพื่อดําเนนิการตอไป 
กรณีที่ตรวจสอบพบความไมถูกตองหรือความไมสมบรูณของคํารองหรือเอกสารพยานหลักฐานตาง ๆ  ตาม

หลักเกณฑ  วธีิการหรือเงื่อนที่กําหนด  ใหนายอําเภอแจงใหผูรองทราบเพื่อแกไขใหถูกตอง  หรือจัดสงเอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวน  ถาเปนกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหแกผูรองได  ใหแจงนายทะเบยีนทราบภายใน  15  วัน  นับแตวันที่
ไดมีการวนิิจฉยัส่ังการพรอมเหตุผล 

ขอ  22   เมื่อนายทะเบยีนไดรับแจงผลการพิจารณาแลว  ใหแจงผูยื่นคํารองทราบเปนหนังสือภายใน  5  วัน  
ในกรณีที่มีคําสั่งไมอนุมัติใหแจงเหตุผลแหงการนั้นไปยังผูยื่นคํารองดวย 

ขอ  23   กรณนีายอําเภออนมุัติ  ใหนายทะเบียนดําเนินการ  ดังนี ้
(1) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติ  โดยกําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปนบคุคล

ประเภท  8  ตามแบบพิมพ  ท.ร. 98 ค.  โดยแบบ ท.ร. 98 ค.  ใหสํานักทะเบียนขอเบกิจากสํานกัทะเบียนกลางโดยตรง
เทานั้น 

(2) เพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบาน  (ท.ร. 14)  พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา  
“ชาวเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูง (...........)  ตามคํารองเลขที่.............ลงวันที่.......................และนายอําเภออนุมัติเมื่อวันที่
.......................”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปกํากบัไว   หากบุคคลดังกลาวมีสูติบัตรใหหมาย
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เหตุการณไดสัญชาติไทยไวดานหลังสูติบตัรดวย  สําหรับผูที่ไดรับการลงรายการสัญชาติที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนเดิม  ใหดําเนินการจําหนาย  โดยดําเนนิการใหแลวเสร็จภายใน  10  วันทาํการ  เวนแตมเีหตุขัดของอันเกิด
จากตัวผูรอง 

(3) รายงานหนวยที่เกีย่วของ  ดังนี ้
        3.1   รายงานการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานโดยสงแบบพิมพ  ท.ร. 98 ค.   ตอนที่  2  ใหสํานัก
ทะเบียนกลางทราบภายใน  10  วันทําการ  สําหรับ ท.ร. 98 ค.  ตอนที่  1   ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักทะเบยีน
กลาง  วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  และระเบยีบสํานกัทะเบยีนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร
ดวยระบบคอมพิวเตอร  พ.ศ.  2538 
          3.2 สําเนาแบบพิมพบัญชีตามของ  17.3  ใหจังหวดั  และสํานักทะเบียนกลางทราบภายใน  10  วันทําการ 
         3.3 แจงหนวยราชการที่มีทะเบียนประวัติของชาวไทยภูเขาหรอืบุคคลบนพื้นที่สูงทราบเพื่อหมายเหตุได
สัญชาติไทยในทะเบยีนประวัต ิ

ขอ  24   กรณทีี่นายอําเภอไมอนุมัติ  ผูยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไปยังคณะกรรมการอุทธรณอําเภอไดภายใน  1  
เดือน  นับแตวนัที่ไดรับแจงคําสั่งเปนหนังสือจากสํานักทะเบียนอําเภอหรือทองถ่ิน  ถาไมอุทธรณภายในระยะเวลาที่
กําหนดถือวาสิทธิการอุทธรณเปนอันสิ้นสุด 

ขอ  25   การอุทธรณคําสั่งในระดับอําเภอ   ใหทําหนังสือตามแบบที่กาํหนดไวทายระเบียบยื่นตอนายทะเบยีน
แหงทองที่ที่ไดยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติ 

เมื่อไดรับคํารองอุทธรณแลว  ใหนายทะเบียนตรวจคํารองอุทธรณ  และมีคําสั่งรับหรือไมรับคํารองอุทธรณภายใน  7  วัน 
ถานายทะเบยีนปฏิเสธไมรับ   ใหนายทะเบียนแสดงเหตทุี่ไมรับนั้นไวในคําสั่งทุกเรือ่งไป  และแจงเปน

หนังสือใหผูยืน่คํารองทราบ 
ถานายทะเบยีนปฏิเสธไมรับ  ใหนายทะเบียนแสดงเหตทุี่ไมรับนั้นไวในคําสั่งทุกเรือ่งไป  และแจงเปน

หนังสือใหผูยืน่คํารองทราบ 
ถานายทะเบียนมีคําสั่งรับใ หนายทะเบียนสงคํารองอุทธรณนั้นไปยังคณะกรรมการอุทธรณอําเภอภายใน     10 วัน 

ลักษณะ  4  คณะกรรมการอุทธรณอําเภอ 
ขอ  26   เมื่อมีรับคํารองอุทธรณ   ใหนายทะเบียนเสนอตอนายอําเภอเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณอําเภอภายใน  5  วัน 
คณะกรรมการอุทธรณอําเภอพิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวไทยภเูขาหรือ

บุคคลบนพื้นที่สูง  ประกอบดวย 
(1) ผูเชี่ยวชาญที่มาจากฝายผูยื่นคํารอง  จํานวน  1  คน  เปนกรรมการ 
(2) ผูเชี่ยวชาญฝายรัฐที่นายอาํเภอแตงตั้ง  จาํนวน  1  คน  เปนกรรมการ 
(3) ปลัดอําเภอ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหกรรมการตามความในวรรคสองมีอํานาจรวมกนัในการเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดในระหวางกนัใหเปน

ประธานคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ 
ขอ  27   เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ  มหีนาที่เรียกประชุมคณะกรรมการอุทธรณอําเภอภายใน  15  

วัน  นับแตวนัที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง 
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ขอ  28   ใหคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ  มีอํานาจวนิิจฉยัคํารองอุทธรณและปญหาขอโตแยงในระดับ
อําเภอของผูยืน่คํารอง 

ในการพจิารณาคํารอง  ถาคณะกรรมการอุทธรณอําเภอเห็นวาพยานหลักฐานตาง ๆ  ที่ใชประกอบการ
พิจารณาไมเพยีงพอ  คณะกรรมการอุทธรณอําเภอมีอํานาจเรียกบุคคลมาใหการเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานตาง ๆ 
จากบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ  29   เมื่อคณะกรรมการอุทธรณอําเภอไดทําการพิจารณาคํารอง  รวมทั้งพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว  
ใหคณะกรรมการอุทธรณอําเภอมีคําวนิิจฉยัช้ีขาดประการใดประการหนึ่ง  ดังนี ้

(1) ถาคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ  เห็นวาคํารองอุทธรณนั้นตองหามตามระเบียบหรือกฎหมายก็ใหยกคํารอง
นั้นเสียโดยไมตองวินิจฉยัในประเด็นอุทธรณ 

(2) ถาคณะกรมการอุทธรณอําเภอ  เห็นวาคําสั่งในระดับอําเภอถูกตองแลว  ก็ใหมีคําวินิจฉยัยืนตามคําสั่งในระดับอําเภอ 
(3) ถาคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ  เห็นวาคําสั่งในระดับอําเภอไมถูกตอง  ก็ใหมีคาํวินิจฉยักลับคําสั่งใน

ระดับอําเภอเสียและมีคําวินิจฉัยในคํารองนัน้ใหม 
(4) ถาคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ  เห็นวาคําสั่งในระดับอําเภอถูกแตบางสวนและผิดบางสวนกใ็หแกคําสั่ง

ในระดบัอําเภอไปตามนั้นโดยมีคําวนิิจฉยัยืนบางสวน  กลับบางสวนและมีคําวินจิฉยัใหมแทนสวนที่กลับนั้น 
โดยใหมติของกรรมการอุทธรณอําเภอจํานวนสองในสามเสียงถือเปนขอยุติของกระนวนการการพจิารณา 
ใหคณะกรรมการอุทธรณอําเภอทําการพจิารณาวินจิฉัยคํารองอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน ในกรณีที่มี

เหตุจําเปน  ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉยัออกไปไดอีกไมเกิน  2  คร้ัง  คร้ังละไมเกนิ  15  วนั   
ขอ  30   เมื่อคณะกรรมการอุทธรณอําเภอมคีําวินิจฉยัเปนประการใดใหแจงคําวนิิจฉัยพรอมทั้งความเห็น

ดังกลาวเปนหนังสือไปยังนายอําเภออําเภอภายใน  5  วนั  นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินจิฉัยเปนหนังสือ  เวนแตกรณีที่มี
การอุทธรณคําวินิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณอําเภอ 

เมื่อนายอําเภอไดรับคําวินจิฉยัของคณะกรรมการอุทธรณอําเภอแลว  ใหแจงคําวินจิฉัยนั้นแกนายทะเบียนเพื่อ
ดําเนินการตอไปโดยใหนําบทบัญญัติในขอ  22 และ 23  มาใหบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  32   นายอาํเภอหรือผูยืน่คํารองฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิยื่นอุทธรณคาํวินิจฉยัเชนวานั้นไปยังคณะกรรมการ
อุทธรณจังหวดั 

การอุทธรณใหทําเปนหนังสือตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบ  ยื่นตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ไดยื่นคํารอง
ขอลงรายการสัญชาติ  ภายใน  1  เดือน  นบัแตวนัที่ไดรับแจงคําสั่งเปนหนังสือจากสํานกัทะเบยีนถาไมอุทธรณใน
กําหนดระยะเวลา  ถือวาสิทธิการอุทธรณเปนอันสิ้นสุด 

ลักษณะ  5   คณะกรรมการอุทธรณจงัหวัด 
ขอ  33   ใหมคีณะกรรมการอุทธรณจังหวดัพิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวไทย

ภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงโดยใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง  ประกอบดวย 
(1)   ปลัดจังหวัด        เปนประธาน 
(2)   นกัวิชาการ         ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรรมการ  จํานวน  2  คน 

        (3)   จาจงัหวัด           เปนกรรมการและเลขานุการ 
(4)   ผูชวยจาจงัหวัด  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
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ใหปลัดจังหวดัมีอํานาจเสนอแตงตั้งนักวิชาการ  หรือขาราชการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากสาขาวิชากฎหมาย  
ประวัติศาสตร  ภาษาศาสตร  ชาติพันธุวรรณนา  เปนกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณจังหวัดตาม      วรรคตน 

ขอ  34   เมื่อไดรับคํารองอุทธรณแลว  ใหนายทะเบียนสงคํารองอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณจังหวัดภายใน  5  วัน 
ขอ  35   เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณจังหวัดมหีนาที่เรียกประชมุคณะกรรมการอุทธรณจังหวัดภายใน  

15  วัน  นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
   ขอ  36   อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณจังหวัด  ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ  4  วาดวย
คณะกรรมการอุทธรณอําเภอ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  37   เมื่อคณะกรรมการอุทธรณจังหวัดมีคําชี้ขาดอุทธรณแลว  ใหแจงคําชี้ขาดเปนหนังสือไปยังนายอําเภอ  
และไดนําบทบัญญัติในขอ  31  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คําชี้ขาดของคณะกรรมการอุทธรณจังหวัด  กรณีถาเปนขอเท็จจริงถือวาเปนที่สุดของกระบวนการลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบยีนบานของชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงตามระเบียบนี้  แตถาเปนขอกฎหมายผูรองหรือ
นายอําเภอสามารถยื่นอุทธรณมายังคณะกรรมการอุทธรณสวนกลางไดตามแบบที่กาํหนดทายระเบียบนี้  ภายใน  1  
เดือน  นับแตไดรับแจงเปนหนังสือจากสํานักทะเบียน  ถาไมอุทธรณภายในกําหนดระยะเวลาถือวาสิทธิการอุทธรณเปนอันสิ้นสุด 

ลักษณะ  6   คณะกรรมการอุทธรณสวนกลาง 
ขอ  38   ใหมคีณะกรรมการอุทธรณสวนกลางพิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาว

ไทยภเูขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูง  โดยผูอํานวยการทะเบยีนกลางแตงตัง้  ประกอบดวย 
(1)   รองผูอํานวยการทะเบยีนกลาง (ผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน) เปนประธาน 
(2)   ผูชวยผูอํานวยการทะเบยีนกลาง (ผูอํานวยการสวนการทะเบียนราษฎร)  เปนกรรมการ 
(3)   นกัวิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เปนกรรมการ  จาํนวน  3  คน 
(4)   หวัหนาฝายทะเบยีนชนกลุมนอย  สวนการทะเบยีนราษฎร  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(5)   หวัหนางานกฎหมายและระเบียบชนกลุมนอย  สวนการทะเบียนราษฎร  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ใหรองผูอํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจเสนอผูอํานวยการทะเบยีนกลางแตงตั้งนักวิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานจากสาขาวิชากฎหมาย  ประวัติศาสตร  ภาษาศาสตร  ชาติพันธุวรรณนา  ใหเปนกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณสวนกลางตามวรรคตน 

ขอ  39   เมื่อไดรับคํารองอุทธรณแลว  ใหนายทะเบียนสงคํารองอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณสวนกลาง  ภายใน  5  วัน 
ขอ  40   เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณสวนกลาง  มีหนาที่เรียกประชุมคณะกรรมการอุทธรณ  ภายใน  15  

วัน  นับแตวนัที่ไดรับคํารองอุทธรณ 
ขอ  41   อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณสวนกลาง  ใหนาํบทบัญญัติในลักษณะ  4  วาดวย

คณะกรรมการอุทธรณอําเภอ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ  42  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณสวนกลางมีคําชี้ขาดอุทธรณแลว  ใหแจงคําชี้ขาดเปนหนังสือไปยังผูวา

ราชการจังหวดัและใหผูวาราชการจังหวัดแจงนายอําเภอ  และไดนําบทบัญญัติในขอ  31  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คําชี้ขาดของคณะกรรมการอุทธรณสวนกลางถือวาเปนทีสุ่ดของกระบวนการลงรายการสัญชาติไทยใน

ทะเบียนบานของชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงตามระเบียบ 
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ลักษณะ  7   การเพิกถอนทะเบียนรายการสัญชาติ 
ขอ  43   กรณผูีที่ไดรับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือ

แจงขอความอนัเปนเท็จหรือแสดงหลักฐานอันเปนเทจ็หรือมีการรับรองโดยผิดจากความเปนจริง  ใหนายทะเบยีนยื่น
เร่ืองตอนายอําเภอ  เพื่อใหนายอําเภอวินจิฉัยปญหาและดําเนินการเพิกถอนการลงรายการสัญชาติไทยโดยจําหนายชื่อ
และรายการบคุคลออกจากทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎรและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ภายหลังจากการเพิกถอนตามในวรรคแรกแลว  ใหนายทะเบียนดําเนินการลงรายการสถานะที่แทจริงของ
บุคคลนั้นในทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

เมื่อดําเนินการเพิกถอนรายการสัญชาติไทยของบุคคลใดแลว  ใหรายงานตอสํานักทะเบียนกลางพรอมทั้ง
สําเนาใหสวนการทะเบยีนราษฎรทราบดวย 

ขอ  44  เมื่อบุคคลบนพื้นที่สูงเสียสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติแลว  ใหนายทะเบยีนดําเนินการเพกิ
ถอนรายการสัญชาติไทยของบุคคลดังกลาวออกจากทะเบียน  และใหนําความในวรรคสองและวรรคสามในขอ  43  มา
ดําเนินการตอไปโดยอนุโลม 

ภาคที่  3   การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ  45   การพิจารณาวาบุคคลบนพื้นที่สูงผูใดเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรใหนาย

ทะเบียนพิจารณาตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว รวมทัง้ระเบียบที่เกี่ยวขอ’ 
ขอ  46   เมื่อปรากฏวาบุคคลบนพื้นที่สูงผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรใหนายทะเบียน

ดําเนินการเพิม่ชื่อและรายการบุคคลนั้นลงในทะเบียนบาน (ท.ร. 14)  เมื่อไดรับคํารองขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานจาก
บุคคลดังกลาว  โดยใหปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรและระเบียบตาง ๆ   ที่เกี่ยวของ 

ขอ  47   ในกรณีที่บุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งอางตนวาเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไดรับการ
เพิ่มชื่อลงในทะเบียนบานโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือระเบียบหรือแจงขอความอันเปนเท็จหรือแสดงหลักฐานอัน
เปนเท็จหรือมีการรับรองโดยผิดจากความเปนจริง  ใหนายทะเบยีนยื่นเรื่องตอนายอําเภอเพื่อใหนายอําเภอวนิิจฉัย
ปญหาและดําเนินการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน (ท.ร. 14)  ตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีน
ราษฎรและระเบียบที่เกีย่วของ 

ภายหลังจากการเพิกถอนตามความในวรรคแรกแลว  ใหนายทะเบียนดาํเนินการลงรายการสถานะทีแ่ทจริง
ของบุคคลนั้นในทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วของและใหนําความในวรรคสองและวรรคสามในขอ 
43  มาดําเนินการตอไปโดยอนุโลม 

ขอ  48   เมื่อบุคคลบนพื้นที่สูงถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขา
เมือง  ใหนายทะเบียนดําเนนิการตามขอ  44  โดยอนุโลม 

ภาคที่  4  การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลท่ีไดรับอนุญาต 
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

ขอ  49   การพิจารณาวาบุคคลบนพื้นที่สูงผูใดเปนผูไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวใน
นายทะเบียนพจิารณาตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอ  50   การเพิ่มชื่อบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งเปนผูไดรับอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวลงใน
ทะเบียนบาน (ท.ร. 13)  และการเพิกถอนทะเบียน  ใหนําบทบัญญัติในขอ 46 และ 47  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ  51   เมื่อบุคคลบนพื้นที่สูงถูกเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองหรือระเบยีบที่เกีย่วของ  ใหนายทะเบียนดําเนนิการตามขอ  44  โดยอนุโลม 

ภาคที่  5  การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลท่ีไดรับการผอนผัน 
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

ขอ  52   การพิจารณาวาบุคคลบนพื้นที่สูงผูใด  เปนผูไดรับการผอนผันตามมติคณะรฐัมนตรีซ่ึงอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวนั้น  ใหนายทะเบียนพิจารณาตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

ขอ  53   บุคคลบนพื้นที่สูงที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมืองใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราว  ใหนายทะเบียนดําเนนิการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลนั้นลงในทะเบียน
บาน (ท.ร. 13)  เมื่อนายทะเบยีนไดรับคํารองขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานจากบุคคลดังกลาวโดยใหปฏิบตัิตามวิธีและ
ขั้นตอนซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรและระเบยีบตาง ๆ ที่เกีย่วของ 

ขอ  54   การเพิกถอนทะเบยีนของบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งอางวาเปนบุคคลที่ไดรับการผอนผันใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองใหนําบทบัญญตัิใน
ขอ  43  มาใชบังคับโดยอนโุลม 

ขอ  55  เมื่อมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงผอนผันใหบุคคลบนพืน้ที่สูงนั้น ๆ  ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวได
ส้ินสุด  ใหนายทะเบยีนดําเนินการเพกิถอนสถานะบุคคลดังกลาวออกจากทะเบียนและใหนําความในวรรคสองและ
วรรคสามในขอ  43  มาดําเนนิการตอไปโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
ขอ  56   การบังคับการตามระเบียบฉบับนีไ้มมีผลใหความสมบูรณในการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน

บานใหแกชาวไทยภเูขาที่ดําเนินการไปแลวตาม  “ระเบียบสํานักทะเบยีนกลาง  วาดวยการพิจารณาลงรายการสัญชาติ
ไทยในทะเบยีนบานใหแกชาวไทยภูเขา  พ.ศ.  2535  แกไขเพิ่มเติม  ฉบบัที่  2  พ.ศ.  2539”  เสียไป 

ขอ  57   คํารองขอลงรายการสัญชาติทั้งหลายที่ไดยื่นไวแลวและอยูในระหวางการพิจารณาไมวาในระดับ
อําเภอหรือจังหวัดกอนวนัใชระเบียบสํานกัทะเบยีนกลาง  วาดวยการพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีน
ราษฎรใหแกบคุคลบนพื้นที่สูง  พ.ศ.  2543  ฉบับนี้  ใหใชบังคับตามระเบียบใหม  เวนแตคํารองที่อยูในระดับจังหวัด  
ใหผูวาราชการจังหวดัเปนผูมีอํานาจอนุมตัิการลงรายการสัญชาติของคํารองนั้น  แตในกรณีที่ผูยื่นคํารองตองการ
อุทธรณคําอนุมัติดังกลาวใหนําคํารองอทุธรณนั้นเสนอตอคณะกรรมการอุทธรณสวนกลางโดยตรง 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   21    เมษายน    พ.ศ.  2543 
ปริญญา     นาคฉัตรีย      ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 



  277 

 
 

   

  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548  เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลไรสถานะที่อาศัยอยูในประเทศไทยทุกกลุม โดย ใหมีการสํารวจและจัดทําทะเบียนบุคคลที่ไมมี
ช่ืออยูในระบบทะเบียนราษฎร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (1) วรรคสอง และมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  ผูอํานวยการทะเบียนกลางออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียน
ราษฎรไว ดังนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการสํารวจและจัดทาํทะเบียนสําหรับบุคคลที่
ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที ่ 1  พฤษภาคม  2548  เปนตนไป 
 ขอ 3  ในระเบยีบนี ้
 “บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน”  หมายถึง  บุคคลที่มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร แตไมมีรายการในทะเบียน
บาน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) เนื่องจากไมปรากฏหลักฐานยืนยันถ่ินกําเนิดหรือประวตัิของบุคคลหรือมีหลักฐานไม
เพยีงพอทีน่ายทะเบยีนจะพจิารณาเพิ่มชื่อในทะเบยีนบาน ทั้งนีไ้มรวมถึงคนตางดาวที่เขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมายที่
ไมอยูในความควบคุมของทางราชการ หรือรัฐไมมีนโยบายผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพเิศษ 
 “ทะเบียนประวัต”ิ  หมายความวา  ทะเบียนสําหรับลงรายการของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ซ่ึงจัดทําเปน
รายหมูบานหรือชุมชน 
 “บัตรประจาํตัว”  หมายความวา  เอกสารที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินออกใหกับบุคคลที่ไมมี
สถานะทางทะเบียนที่ไดจัดทําทะเบียนประวัติแลว  สําหรับใชเปนหลักฐานแสดงตัว              
 ขอ 4  ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินจัดใหมีการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติของ
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนที่มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูขณะสํารวจอยูในเขตของสํานักทะเบียนนั้นๆ ตามแบบ 
ท.ร. 38 ก และบันทึกขอมูลไวในระบบคอมพิวเตอรของสํานักทะเบียน 
 ขอ 5  การลงรายการในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ใหนายทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียดตามที่ไดรับแจง  
รายการใดไมทราบใหเขียนขอความวา “ไมทราบ”  แตอยางนอยตองมีรายการชื่อตัว ช่ือสกุล(ถามี) ที่อยู  เลข
ประจําตัว และวนัเดือนปเกดิ หรืออาย ุ(ถาทราบ) 
 รายการชื่อตัว ช่ือสกุล และวันเดือนปเกิด หรืออายุของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนกลุมที่มีความ
ผิดปกติหรือพกิารทางสมอง ใหลงรายการตามที่ผูอุปการะดูแลแจง   
  รายการที่อยูตามวรรคหนึ่ง ใหลงเลขที่บานของบานซึ่งบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพักอาศัยใน
ชวงเวลาที่มกีารสํารวจหรือยืน่คํารองขอลงทะเบียน ไมวาจะเปนการพักอาศัยเปนประจําหรือช่ัวคราว  สําหรับบุคคล
ซ่ึงไมมีที่พักอาศัยเปนหลักแหลงใหลงรายการเฉพาะชุมชน หรือ   หมูบาน ตําบล 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียน 

         สําหรับบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 
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 ขอ 6  เพื่อความสะดวกในการจัดทําทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของ
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินกําหนดเลขประจําตัวประชาชนให
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนคนละหนึ่งเลขไมซํ้ากัน   
 เลขประจาํตัวของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ประกอบดวยเลข 13 หลักตามที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนดไวทายระเบียบนี้  
 ขอ 7  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดจัดทําทะเบียนประวัตติามขอ 4 แลว ใหจัดทาํบัตร
ประจําตัวตามแบบทายระเบียบนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  มอบใหบุคคลที่ไม
มีสถานะทางทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐานแสดงตัว 
 ขอ 8  ใหสํานกัทะเบยีนกลางจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวตัิของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนไวในระบบ
คอมพิวเตอร โดยแยกตางหากจากฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของคน ที่มีช่ืออยูในทะเบียนบาน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14)  
 รายการทะเบียนประวัติที่จัดเก็บในฐานขอมูลอยางนอยตองมีรายการตามทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ลาย
พิมพนิ้วมือ และภาพใบหนา และจะมีขอมูลที่จําเปนอื่นๆ อีกก็ได 
 กรณีหนวยงานของรัฐมีความจําเปนตองการขอใชขอมูลทะเบียนประวตัิของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน  สามารถรองขอเชื่อมโยงขอมูลได  ทั้งนี้ตามวิธีการที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 ขอ 9  การรับแจงการเกดิบุตรของคนที่ไมมีสถานะทางทะเบียน  ใหนายทะเบยีนเรยีกหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
วาเด็กที่เกิดไดสัญชาติไทยหรือไม  หากพบวาเปนคนสัญชาติไทยหรือเปนคนไมมีสัญชาติไทย ใหปฏิบัติในการ
รับแจงการเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2535  แตหากไมสามารถวินิจฉัยสัญชาติของเด็กได  ใหนายทะเบยีนผูรับแจงออกสูติบัตรใหตามแบบ ท.ร. 031  และ
เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวตัิ (ท.ร. 38 ก) ฉบับที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีช่ืออยู 
 กรณีเด็กเกิดตางทองที่ เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงออกสูติบัตรตามแบบ ท.ร. 031   ใหตามวรรคหนึ่งแลว ใหคัด
สําเนารายการสูติบัตรฉบับดังกลาวแจงไปยังนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน
แหงทองที่ที่บดิาหรือมารดาของเด็กมีช่ืออยูเพื่อดําเนินการเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนประวัต ิ(ท.ร. 38 ก) ฉบับเดียวกับ
บิดาหรือมารดาของเด็ก 
 ขอ 10  การรับแจงการตายของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน  ใหใชแบบพิมพ     ใบรับแจงการตาย 
(ท.ร. 4 ตอนหนา) และเมื่อรับแจงการตายแลวใหนายทะเบียนผูรับแจงออก  มรณบัตรใหผูแจงตามแบบ ท.ร. 051 
และจําหนายรายการของบุคคลที่ตายในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ที่ผูนั้นเคยมีช่ืออยู 
 กรณีการตายตางทองที่ เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณบัตรใหตามวรรคหนึ่งแลว ใหคัดสําเนารายการ
มรณบัตรฉบับดังกลาว  แจงไปยังนายทะเบียนประจาํสํานักทะเบียนอาํเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองที่ที่
ผูตายมีช่ืออยูเพื่อดําเนินการจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนประวัต ิ(ท.ร. 38 ก) 
 ขอ 11  กรณีการตายของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนเปนการตายโดยผิดธรรมชาติหรือเกิดจากโรคติดตอ
อันตราย   ใหนายทะเบียนถือปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนไมมีสัญชาติไทยตามระเบียบสํานักทะเบียน
กลาง วาดวยการจัดทําทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 
 ขอ 12  บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนทีป่ระสงคจะยายที่อยู   ถาเปนผูที่อยูในการสงเคราะหดูแลของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ  หนวยงานเอกชนหรือบุคคลใด จะตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานหรือบุคคลที่ทํา
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หนาที่สงเคราะหหรือดูแลบุคคลดังกลาวโดยในการแจงยายที่อยูสําหรับบุคคลที่ปวยเปนโรคทางจิตประสาทหรือ
พิการทางสมอง หรือเด็ก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีหนาดูแลรับผิดชอบหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือผู
อุปการะแลวแตกรณี เปนผูทําหนาที่แจงยาย 
 ขอ 13  การรับแจงการยายทีอ่ยูของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ใหนายทะเบยีน ผูรับแจงการยายออก
และยายเขา ดําเนินการ ดังนี้ 
 ก. การยายออก 
 (1) ใหเรียกตรวจหลักฐานของผูแจงและผูที่จะยายที่อยู  ไดแก บัตรประจําตัวผูแจง หลักฐานการยินยอมใหยาย
ที่อยูของหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี)  บัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัต ิ(ท.ร. 38 ข) ของบุคคล
ที่จะยายที่อยู และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) 
 (2) ตรวจสอบรายการบุคคลผูแจง และบุคคลที่จะยายที่อยูจากฐานขอมลูทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร 
  (3) เมื่อพบวาบุคคลดังกลาวมีรายการถูกตอง ใหออกใบรับแจงการยายที่อยูตามแบบ ท.ร. 071 ตอนที่ 1 
และตอนที่ 2 มอบใหแกผูแจง 
 (4) หมายเหตกุารแจงยายทีอ่ยูในทะเบยีนประวัต ิ(ท.ร. 38 ก) ของสํานักทะเบียน 
 (5) เมื่อไดรับใบรับแจงการยายที่อยู ท.ร. 071 ตอนที่ 2 จากสํานักทะเบียนปลายทาง ใหจําหนายรายการ
ของบุคคลที่ยายที่อยูในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของสํานักทะเบียน 
 ข. การยายเขา 

(1) ใหเรียกตรวจหลักฐานใบรับแจงการยายที่อยูตามแบบ ท.ร. 071 ตอนท่ี 1 และตอนที่ 2 จากผูแจง บัตร
ประจําตัวผูแจง บัตรประจําตัวหรือแบบรบัรองรายการทะเบียนประวตัิ (ท.ร. 38 ข) ของบุคคลที่ยายที่อยู หลักฐานการ
ยินยอมใหอาศยัอยูในบานจากเจาบาน (ถามี)  

(2) เพิ่มรายการบุคคลของผูยายที่อยูในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของ     สํานักทะเบียน 
 (3) สงใบรับแจงการยายที่อยู ท.ร. 071  ตอนที่ 2  คืนสํานักทะเบียนตนทาง 
 ขอ 14  บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนผูใดไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14 
แลวแตกรณี ใหนายทะเบียนจําหนายรายการบุคคลและเลขประจําตัวของผูนั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) และ
ฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
 ขอ 15  ใหนายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติใหถูกตองเปนปจจุบันอยูเสมอ  หาก
ตรวจพบหรือไดรับแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวารายการในทะเบียนประวัติของผูใดไมถูกตอง หรือมีการแจง
รายการซ้ําซอน ใหนายทะเบียนแกไขเพิ่มเติม จําหนาย หรือดําเนินการอื่นใดใหขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง 
 ขอ 16  การจาํหนายชื่อและรายการบุคคล และการแกไขรายการในทะเบียนประวัติ เอกสารการทะเบียน
ราษฎรอื่นและฐานขอมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ใหนายทะเบียนปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  โดยในสวนของทะเบียนประวัติใหดําเนนิการ
เชนเดยีวกับทะเบียนบาน 
 ขอ 17  บัตรประจําตัวของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนและแบบพิมพการทะเบียนราษฎรสําหรับบุคคล
ที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ใหเปนไปตามแบบทายระเบยีบนี้  ดังนี ้
 (1)  ท.ร. 031  เปนสูติบัตร  ใชสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน 
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 (2)  ท.ร. 051  เปนมรณบัตร  ใชสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน 
 (3)  ท.ร. 071  เปนใบแจงการยายที่อยู  ใชสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน 
 (4)  ท.ร. 38 ก  เปนทะเบียนประวัติสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน 
 (5)  ท.ร. 38 ข  เปนแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ซ่ึงคัดจาก
ฐานขอมูลทะเบียนประวัติดวยระบบคอมพิวเตอร 
 
 

 

ขอกําหนดเกี่ยวกับเลขประจาํตัวประชาชนของบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบสํานกัทะเบียนกลาง     
วาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน  พ.ศ.  2548 

 อนุสนธิตามขอ 6 วรรคทาย ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบยีนสําหรับ
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 
 ผูอํานวยการทะเบียนกลาง กําหนดเลขประจําตัวประชาชนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน 
ประกอบดวยเลข 13 หลัก แบงออกเปน 5 สวน (0-0000-00000-00-0) ไดแก 
 สวนที่ 1  ประกอบดวยเลข 1 หลักเปนเลขศูนย   
 สวนที่ 2  ประกอบดวยเลข 4 หลัก  หมายถึง  เลขรหัสสํานักทะเบียนที่สํารวจและจัดทําทะเบยีนประวัติ
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน 
 สวนที่ 3  และสวนที่ 4  รวมกันประกอบดวยเลข  7 หลัก  หมายถึง  ลําดับที่ของบุคคลในแตละสํานัก
ทะเบียน โดยสองหลักแรกของสวนที่ 3 กําหนดเปนเลข 89 หมายถึงกลุมบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบ
นี้ 
 สวนที่ 5  ประกอบดวยเลข 1 หลัก  หมายถึง  เลขตรวจสอบความถูกตองของเลขประจาํตัวแตละชุดตัวเลข 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใหไว   ณ   วันที่  31   มีนาคม   พ.ศ.  2548 
สุจริต  ปจฉิมนันท   ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

ประกาศ   ณ  วันที ่ 31  มีนาคม   พ.ศ.  2548 
สุจริต  ปจฉิมนันท  ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจาํตัวประชาชน 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี ้

มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ” 
 มาตรา  2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 มาตรา  3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2505 
 มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “บัตร”  หมายความวา บัตรประจําตัวประชาชน 
 “ผูถือบัตร”  หมายความวา  ผูมีช่ือเปนเจาของบัตร 
 “ทะเบียนบาน”  หมายความวา  ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
 “เจาพนักงานออกบัตร”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “เจาพนักงานตรวจบัตร”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา     ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ความในมาตรา 5 และมาตรา 6 เดิม  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 3  แหงพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542  ดังตอไปนี้ 

 “มาตรา 5  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกนิเจด็สิบปบริบูรณและมีช่ืออยูในทะเบียน
บานตองมีบัตรตามที่กําหนดในพระราชบญัญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซ่ึงมีบัตรประจําตวัตามกฎหมายอื่นใหใชบัตรประจําตัว

นั้นแทนได 
ผูซ่ึงมีอายุเกินเจด็สิบปและผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะขอมีบัตรก็ได 
มาตรา  6 ผูซ่ึงตองมีบัตรตามมาตรา  5  ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในกําหนดหกสิบวนันับแต 
(๑) วันที่อายุครบสิบหาปบริบูรณ 
(2)  วันที่ไดสัญชาติไทยหรอืไดกลับคืนสญัชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย 
(3)  วนัที่นายทะเบียนเพิ่มชือ่ในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
(๔) วันที่พนสภาพจากการยกเวน” 

มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 6 ทวิ มาตรา 6 ตรี มาตรา 6 จัตวาและมาตรา 6 เบญจ โดยมาตรา 4   แหงพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2542  ดังตอไปนี้ 
   

พระราชบัญญัติ  บัตรประจําตัวประชาชน   พ.ศ. 2526  และฉบบัแกไขเพิ่มเติม   
ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2526 
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“มาตรา  6  ทวิ  บัตรมีอายุใชไดหกป 
การนับอายุบัตรตามวรรคหนึง่ใหนับตั้งแตวันออกบัตรไปจนครบหกปบริบูรณ  แตหากวันที่บตัรมีอายุหกป

บริบูรณไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร  ใหนับระยะเวลาตอไป  จนถึงวนัครบรอบวันเกิดของผูถือบัตรใน
ปนั้นหรือปถัดไป แลวแตกรณ ีเปนวันบัตรหมดอาย ุ

บัตรที่ยังไมหมดอายุในวนัที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจด็สิบปบริบูรณใหใชตอไปไดตลอดชีวิต 
มาตรา 6 ตรี  เมื่อบัตรหมดอาย ุ ผูถือบัตรตองมีบัตรใหม โดยยืน่คําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด  

หกสิบวนันับแตวนัที่บัตรเดมิหมดอาย ุ
ผูถือบัตรจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุกไ็ด  โดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวนั

กอนวนัที่บัตรเดิมหมดอาย ุ
  มาตรา 6 จตัวา ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี  โดยยืน่คําขอ     ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในกําหนดหกสิบวนันับแต 

(๑) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย 
(๒) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคญั 
(๓) วันที่แกไขชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและชือ่สกุลในทะเบยีนบาน 

  ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได 
มาตรา 6 เบญจ  ในกรณีที่มคีวามจําเปนตองขยายกําหนดเวลาตามมาตรา 6         มาตรา 6 ตรี  หรือมาตรา 6 

จัตวา ในทองที่ใด  รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขยายกําหนดเวลาไดเมื่อรับอนุมัติจากคณะรฐัมนตรี” 
ความในมาตรา 7  เดิม  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2542  ดังตอไปนี้ 

“มาตรา 7   ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอยีดของรายการในบัตร ให
เปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง แตในบัตรอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(1)  ช่ือตัว ช่ือสกุล  วันเดือนปเกิด  ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลขประจําตัว   ของผูถือบัตร และจะมี
รายการศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา ซ่ึงผูถือบัตรนับถืออยูดวยหรือไมก็ได 

(2)  ลายมือช่ือหรือตราลายมือช่ือ และตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานออกบัตร  และวนัออกบตัร” 
มาตรา 8  การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตร  การออกใบรับและการออกใบ

แทนใบรับ ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ และเหน็วาคําขอนั้นมีรายการถูกตองครบถวน และผูขอไดปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหถายรูปผูขอและออกใบรับใหแกผูขอ 
ในกรณใีบรับหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหออกใบแทนใบรับใหแกผูขอ 

  ใบรับหรือใบแทนใบรับใหใชไดเสมือนบตัรตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับ ในการใชใบรับหรือใบแทน
ใบรับใหใชรวมกันกับบัตรเดิม เวนแตในกรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรก บัตรหาย หรือถูกทําลายทั้งหมด 
  มาตรา 9  ผูถือบัตรเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตรนั้นทันท ีและตองสง
มอบบัตรนั้นใหแกพนักงานเจาหนาทีแ่หงทองที่ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานภายในสามสิบวันนับแตวนัที่เสียสัญชาติ
ไทย 
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  มาตรา 10  ผูมีสวนไดเสยีจะขอตรวจหลักฐานหรือคัดสาํเนารายการเกีย่วกับบัตรไดที่สํานักงานทะเบียน
บัตรประจําตัวประชาชน ที่วาการอําเภอหรอืเขตหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ในเวลาราชการ ก็ได และจะขอใหพนกังาน
เจาหนาที่คดัและรับรองสําเนาดวยกไ็ด 

ความในมาตร า 11 เดิม ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้ 

  “มาตรา 11  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา 6 ผูซ่ึงตองมีบัตร       ตามมาตรา 5 ผูใดไมมีบัตร 
ตองระวางโทษปรับไมเกนิหารอยบาท 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรใหมตามมาตรา 6 ตรี วรรคหนึ่ง หรือการขอมีบัตรใหมตามมาตรา 6 จัตวา 
วรรคหนึ่ง ผูถือบัตรผูใดไมมีบัตรใหมตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท” 
  ความในมาตรา 12 เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน     (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542 
  ความในมาตรา 13 และมาตรา 14 เดิม ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542  ดังตอไปนี้ 

“ มาตรา 13  ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด 
(1) ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา 9 ตองระวางโทษจําคุก ตัง้แตหนึ่งปถึงหาป หรือ

ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  (2) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซ่ึงตนหมดสิทธิใชตามมาตรา 9       ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
  มาตรา 14  ผูใด 

(1) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรตามมาตรา 5 วรรคสี่ 
หรือมาตรา 6 หรือการขอมีบัตรใหมตามมาตรา 6 ตรีหรือการขอมีบัตรใหม  หรือการขอเปลี่ยนบัตรใหมตามมาตรา 6 
จัตวาตองระวางโทษจําคุกตัง้แตหกเดือนถึงหาป  หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  (2) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป    หรือปรับตั้งแตสอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  (3) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจากการกระทําความผิดตาม (1) หรือ (2) ตองระวาง
โทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
  ถาผูกระทําความผิดตาม (3) เปนผูกระทําความผิดตาม (1) หรือ (2) ดวย ใหลงโทษตาม (3) แตกระทงเดียว 
  ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เปนเจาพนักงาน 
ไมวาจะมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาปและปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เปนผูไมมีสัญชาติ
ไทย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรบัตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงสามแสนบาท” 
  มาตรา 15 ผูใดนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ่ืนไปใชแสดงวาตนเปนเจาของบัตรหรือใบรับหรือ
ใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 15 ทวิ โดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2542  
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  “มาตรา 15 ทวิ  ผูใดเอาไปเสยีหรือยดึไวซ่ึงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ่ืนเพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือนและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” 
  มาตรา 16 ผูใดยินยอมใหผูอ่ืนนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพนับาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
  ความในมาตรา 17 เดิม ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2 
) พ.ศ. 2542 

  “มาตรา 17 ผูถือบัตรผูใดไมอาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจาพนกังานตรวจบัตรขอตรวจ 
ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาท” 

*** มาตรา 18 บรรดาคําขอที่ยื่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.  2505  กอนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือเปนคําขอที่ไดยืน่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
             *** มาตรา 19 บรรดาบัตรหรือใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน   พ.ศ. 2505     ใหถือ
วาเปนบัตรหรือใบรับที่ออกตามพระราชบญัญัตินี้  สําหรับบัตรที่หมดอายุแลว  ใหยังคงใชไดตอไปจนถึงวันที่
ครบรอบวันเกดิของผูถือบัตร และใหผูถือบัตรขอมีบัตรตามพระราชบญัญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวนัครบรอบวัน
เกิด และใหนํามาตรา 12 มาใชบังคับ 
             *** มาตรา 20 ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตวัประชาชน พ.ศ. 
2505 ซ่ึงใชบังคับอยูในวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใชไดตอไปเพยีงเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
             *** มาตรา 21 ผูใดมีอายุครบสิบหาปบริบูรณแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเปนบุคคลซึ่งตอง
ขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 5 ใหยืน่คําขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา 5 ภายในเกาสิบวันนับ
แตวนัที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  การกําหนดตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีจะกําหนดโดยคํานึงถึงอายุของผูขอจากมากไปหานอยและทองที่ที่จะให
บุคคลยื่นคําขอดวยก็ได 
  มาตรา 22 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว ใหพนกังานเจาหนาที่มอํีานาจ
เปรียบเทียบปรับได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  มาตรา 23 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ  ใหมีอํานาจแตงตั้งเจา
พนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร และพนกังานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอืน่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

 

 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท       นายกรัฐมนตร ี
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****อัตราคาธรรมเนียม 

 
(1) การออกบัตรตามมาตรา 5 วรรคสี่   ฉบับละ 20 บาท 
(๑) การออกบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร 

ตามมาตรา 6 จัตวา     ฉบับละ 20 บาท 
  (3) การออกใบแทนใบรับ    ฉบับละ 20 บาท 

(๔) การขอตรวจหลักฐานหรือคดัสําเนา 
หรือคัดและรบัรองสําเนารายการเกีย่วกับบัตร  ฉบับละ 20 บาท   

 
           ***ความในมาตร า18  มาตรา 19  มาตรา 20 และมาตรา 21  มิไดใชบังคับอกีตอไปแลวเนือ่งจากเปนบทเฉพาะ
กาลในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบตัรประจําตัวประชาชนครั้งกอน 
         ****อัตราคาธรรมเนียมเดิมในบัญชนีี้ถูกยกเลิก และใชอัตราคาธรรมเนียมใหมนี้แทนโดยมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน      
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไมทันสมัยและไมเหมาะสมกบั
สภาพการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตวัประชาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น                                          
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
(100 ร.จ. 1 ตอนที่ 62 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 20 เม.ย. 2526 พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526) 
หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเตมิกฎหมายวาดวย
บัตรประจําตัวประชาชน เพือ่กําหนดใหผูมีสัญชาติไทยตองมีบัตรประจําตวัประชาชนไวใชแสดงตนเพื่อประโยชน
ของ     ผูถือบัตรและทางราชการ โดยกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรภายในกําหนด
หกสิบวนั  ในทุกกรณี เพื่อใหประชาชนมบีัตรเร็วข้ึนและเกดิความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ นอกจากนั้น
สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดที่เกีย่วกับบัตรใหสูงขึ้น เพราะในสภาวการณปจจุบนัความผิดที่เกีย่วกับ
บัตรประจําตัวประชาชนมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในของประเทศ และแกไขเพิม่เติมรายการของอัตรา
คาธรรมเนียมเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไดแกไขเพิ่มเตมิ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 11 ก ลงวันที่ 2 มี.ค.2542 พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542)  
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542       และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง และมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหยกเลิก 
 (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
 (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
 (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 

ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี ้
 “คําขอ” หมายความวา คําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน     ตามแบบ บ.ป.1 ทาย
กฎกระทรวงนี*้ 
 “ใบรับ” หมายความวา ใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตวัประชาชน   ตามแบบ บ.ป.2 
ทายกฎกระทรวงนี้ และใหมสีีเหลือง 
 “ใบแทนใบรับ” หมายความวา ใบแทนใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบตัรประจําตัวประชาชน ตาม
แบบ บ.ป.2 ก ทายกฎกระทรวงนี้ และใหมสีีชมพู 
 “ขอ 3 ** บัตรมี 3 ชนิด คือ 
   (1) บัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร 
  (2) บัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร    
         *แบบคําขอ(บ.ป.1) เดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526                  
         **ความในขอ 3 เดิม ถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 

  (3) บัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค 
             บัตรตามวรรคหนึ่งใหมีสีขาว ลายพื้นสีฟา ผลิตดวยวัสดแุละเคลือบบัตรดวยวัสดุปองกัน การปลอมแปลง
ตามที่เจาพนกังานออกบัตรกาํหนด สําหรับขนาดและลักษณะของบัตรแตละชนดิใหเปนไปตามแบบบัตรทาย
กฎกระทรวงนี*้**” 

ขอ 4 การออกบัตรที่ออกดวยระบบคอมพวิเตอรจะดําเนนิการในทองที่จังหวดัใดใหเปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 
 เมื่อไดมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่งแลว ใหบัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอรที่   
เจาพนกังานออกบัตรไดออกใหแลวในทองที่จังหวดันัน้ คงใชไดตอไปจนกวาบัตรจะหมดอาย ุ
  
 
 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2542)  
ออกตามความในพระราชบญัญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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ขอ 5 ในบัตรจะตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
 (1) ช่ือตัว ช่ือสกุล วันเดือนปเกิด รูปถาย ที่อยูตามทะเบยีนบานในขณะยื่นคําขอ และเลขประจําตวัประชาชน
ของผูถือบัตร และจะมีรายการหมูโลหิตของผูถือบัตรและศาสนาที่ผูถือบัตรนับถืออยูดวยกไ็ดโดยใหเปนไปตามความ
สมัครใจของผูถือบัตร 
 (2) ลายมือช่ือหรือตราลายมือช่ือ และตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานออกบัตร วันออกบัตร และวนับัตร
หมดอาย ุ
 รูปถายของผูถือบัตรตาม (1) ของวรรคหนึ่ง จะตองเปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกหรือ  แวนตาสีเขม และ
ไมใสผาคลุมใบหนาหรือผาโพกศีรษะ เวนแตผูซ่ึงมีความจําเปนตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนาของผูถือบัตร แตจะตองเปดใหเห็นใบหนา หนาฝาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง โดยรูปถายจะปรากฏเลขหมายคํา
ขอตามขอ 7 วรรคสอง และเลขแสดงสวนสูงของผูถือบัตรที่มีหนวยวดัเปนเซนติเมตร เวนแตผูถือบัตรซึ่งมีสวนสูงต่ํา
กวาหนึ่งรอยเซนติเมตร หรือมีสวนสูงกวาหนึ่งรอยเกาสิบเซนติเมตร จะไมมีเลขแสดงสวนสูงของผูถือบัตรก็ได ใน
กรณีดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่บันทกึหมายเหตุไวในคําขอดวย 
 “ขอ 6**** การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม หรือการขอเปลี่ยนบัตร ใหผูขอยื่นคําขอพรอมดวย  หลักฐานประกอบคํา
ขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบทีก่รมการปกครองกําหนด ณ สถานที่ ดังตอไปนี้ 
 (1) สําหรับผูซ่ึงมีช่ืออยูในทะเบียนบานในทองที่ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด  ใหเปนทองที่จังหวดั
สําหรับการออกบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร ใหผูขอยื่นคําขอ ณ ที่วาการอําเภอ หรือ กิง่อําเภอ สํานักงานเขต สํานักงาน
เทศบาล ศาลาวาการเมืองพทัยา หรือสํานกัทะเบยีนสาขาตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร แหงใดแหงหนึง่ใน
ทองที่จังหวดัตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็ได  
 (2) สําหรับผูซ่ึงมีช่ืออยูในทะเบียนบานนอกทองที่ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยประกาศ  
       *** แบบบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงคเดิมถูกยกเลิก โดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526  
               ****ความในขอ 6 เดิม ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2526  

กําหนดใหเปนทองที่จังหวัดสําหรับการออกบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร ใหผูขอยื่นคําขอ ณ ที่วาการอําเภอ  
หรือกิ่งอําเภอ สํานักงานเทศบาล หรือสํานักทะเบยีนสาขาตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหงทองที่ซ่ึงผูขอมี
ช่ืออยูในทะเบยีนบาน 
 นอกจากสถานที่ตาม (1) หรือ (2) กรณีมีความจําเปน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและหนวยงาน
ของรัฐ ผูยื่นคําขอจะยืน่คําขอ ณ สํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ก็ได” 
  “ขอ 7***** เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขอไดดําเนินการตามขอ 6 อยางถูกตองและครบถวนแลว ใหพิมพ
ลายนิ้วมือผูขอ กําหนดเลขหมายคําขอ กําหนดเลขที่อนุญาตใหทําบัตรและถายรูปเพื่อทําบัตร  

เลขหมายคําขอใหประกอบดวยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทําบัตรตามที่กรมการปกครองกําหนดจํานวนสี่หลัก 
เลขแสดงจํานวนครั้งที่ทําบตัรของแตละบคุคลจํานวนสองหลัก และเลขตรวจสอบความถูกตองของการออกบัตร
จํานวนแปดหลัก 

เลขที่อนุญาตใหทําบัตรใหประกอบดวยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทําบัตรตามที่กรมการปกครองกําหนดจาํนวนสี่
หลัก เลขรอบการทาํบัตรจํานวนสองหลัก และเลขแสดงลําดับของจํานวนผูขอจํานวนหกหลกั เร่ิมตัง้แต 000001 ถึง 
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999999 เรียงไปตามลําดับ เมื่อครบแลวใหขึ้นเลขรอบการทําบัตรลําดับถัดไป และเลขแสดงลําดับของจํานวนผูขอ
จํานวนหกหลกั เร่ิมตั้งแต 000001 ตอเนื่องกันไป 

การพิมพลายนิ้วมือผูขอ ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
 (1) การขอมีบตัร ใหผูขอพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาและซายเพื่อจัดเกบ็ไวในฐานขอมูลทะเบียนบตัร หาก

จัดเก็บลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวาและซายไมได ใหพิมพลายนิ้วมืออ่ืนขวาและซายในลําดับถัดไป หากมีนิว้ใดนิว้หนึ่ง
เหลือเพียงนิ้วเดียวหรือสามารถจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือไดเพียงนิว้เดียว     ใหจดัเก็บลายพิมพนิว้มือดงักลาวเพยีงนิว้เดยีว
ไดแตตองจัดเก็บสองครั้ง หากผูขอไมมีนิว้มือเหลืออยู  ใหไดรับยกเวนการพิมพลายนิ้วมือ และใหบันทึกหมายเหตุไว
ในคําขอวาไมมีนิ้วมือ หรือหากไมสามารถจัดเก็บลายพมิพนิ้วมือได ใหบันทึกหมายเหตุไวในคําขอวาไมสามารถ
จัดเก็บลายพิมพนิ้วมือได  

(2) การขอมีบตัรใหมหรือเปลี่ยนบัตร ใหผูขอพิมพลายนิว้หวัแมมือขวาและซายเพื่อเปรียบเทียบกับลายพิมพ
นิ้วหวัแมมือในฐานขอมูลทะเบียนบัตรดวยระบบคอมพวิเตอร หรือในกรณีที่มี   การพิมพลายนิ้วมืออ่ืนตาม (1) ให
เปรียบเทียบกับลายพิมพนิ้วมือนั้น เพื่อยืนยันตัวบุคคล แตถาไมปรากฏลายพมิพนิว้มอืของผูขอในฐานขอมูลทะเบยีน
บัตร ใหพนกังานเจาหนาที่บนัทึกเพิม่เตมิในคําขอ หากผลการเปรยีบเทยีบลายพิมพนิว้มือถูกตอง ใหพนกังานเจาหนาที่
อนุญาตใหทําบัตรได หากผลการเปรยีบเทยีบลายพิมพนิว้มือไมผานการเปรยีบเทียบดวยระบบคอมพิวเตอร ใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบและพิจารณาเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลทะเบียนบัตรกับลายพิมพนิ้วมือ
ของผูขอดวยตนเอง  เพื่อยนืยนัวาเปนบุคคลคนเดยีวกนั และในกรณีเชนวานีห้รือในกรณีไมปรากฏลายพิมพนิว้มือใน
ฐานขอมูล ทะเบียนบัตร พนกังานเจาหนาที่อาจเรียกเอกสารหลักฐานหรือสอบสวนเจาบานหรือบคุคลผูนาเชื่อถือ  
แลวแตกรณี เพิม่เติมไดเทาทีจ่าํเปน ทั้งนี้ หากอนุญาตใหทําบตัรได ใหพนักงานเจาหนาที่บนัทึกรหัสผานของพนักงาน
เจาหนาทีเ่พื่อยนืยันการอนุญาต หากไมอนุญาตใหทําบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่ยกเลิกรายการที่บันทกึไว แลวแจงเปน
หนังสือใหผูขอทราบถึงเหตุผลที่ไมอนุญาตใหทําบัตร 

ในกรณีที่เปนบัตรที่ออกดวยระบบคอมพวิเตอรแบบอเนกประสงค เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี่แลว ใหพิมพลายนิ้วช้ีขวาและซายของผูขอ เพื่อจัดเก็บไวในหนวยความจํา หากจดัเก็บลายพิมพนิว้ช้ีขวา
และซายไมได ใหพิมพลายนิว้มืออ่ืนขวาและซายในลําดับถัดไป หากมนีิว้ใดนิ้วหนึ่งเหลือเพียงนิว้เดยีวหรือสามารถ
จัดเก็บลายพิมพนิ้วมือไดเพยีงนิ้วเดียว ใหจดัเก็บลายพิมพนิ้วมือดังกลาวเพียงนิว้เดียวไดแตตองจดัเกบ็สองครั้ง หากผู
ขอไมมีนิ้วมือเหลืออยู หรือหากไมสามารถจัดเก็บ ลายพิมพนิ้วมือได ใหพนักงานเจาหนาที่แจงรหสับุคคลตามที่
กรมการปกครองกําหนดใหผูขอทราบ” 
***** ความในขอ 7 เดิม ถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2526 

 ขอ 8 ในการออกบัตรสําหรับบัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ 7 แลว 
ใหพิมพรายการลงในบัตร เคลือบบัตรดวยวัสดุปองกันการปลอมแปลงและมอบบัตรใหแกผูขอ 
 การออกบัตรตามวรรคหนึ่งในกรณีบัตรเดมิหมดอายหุรือบัตรชํารุดในสาระสําคัญ หรือในกรณีที่ผูถือบัตร
เปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู กอนมอบบัตรแก   ผูขอใหพนักงานเจาหนาที่เรียก
บัตรเดิมคืนจากผูขอดวย 
 ขอ 9 ในการออกบัตรสําหรับบัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ 7 
แลว ใหออกใบรับแกผูขอไวเปนหลักฐานเพื่อใชแทนบัตรไปพลางกอนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับ และใหสงคํา
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ขอพรอมดวยฟลมรูปถายของผูขอไปออกบัตรที่สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง หรือที่
ซ่ึงเจาพนักงานออกบัตรกําหนด 
 ขอ 10 การออกใบรับ ใหมอบบัตรเดิมคืนใหแกผูขอเพื่อใชรวมกับใบรบันั้น เวนแตในกรณีที่เปนการขอมีบัตร
คร้ังแรกและการขอมีบัตรใหมเนื่องจากบัตรเดิมหายหรือถูกทําลายทั้งหมด 

กรณีใบรับหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหพนกังานเจาหนาทีแ่หงทองที่ที่ออกใบรับนั้นออกใบแทน
ใบรับใหแกผูขอไวเปนหลักฐานเพื่อใชแทนบัตรไปพลางกอนตามระยะเวลาที่กาํหนดไวในใบรับฉบับที่หาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณ ี

ขอ 11 การออกบัตรตามขอ 9 ในกรณีที่เปนการขอมีบัตรคร้ังแรกหรือในกรณีที่บัตรหายหรือถูกทําลาย กอน
มอบบัตรแกผูขอใหพนกังานเจาหนาที่เรียกใบรับหรือใบแทนใบรับคนื 

สําหรับการออกบัตรในกรณทีี่บัตรหมดอายุหรือชํารุดในสาระสําคัญ และในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว    
ช่ือสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู กอนมอบบัตรแกผูขอ ใหพนกังานเจาหนาที่เรียกใบรับหรือใบ
แทนใบรับพรอมดวยบตัรเดมิคืน 

ขอ 12 คําขอทุกฉบับที่ไดออกบัตรแลว ใหเจาพนักงานออกบัตรจัดใหมกีารบันทึกไวดวยระบบไมโครฟลม
หรือระบบคอมพิวเตอร และเมื่อดําเนินการแลว ใหสงคําขอดังกลาวคืนใหพนกังานเจาหนาที่เกบ็รักษาไวเปนหลักฐาน
ตามระเบียบทีก่รมการปกครองกําหนด 
 ขอ 13 ในกรณบีัตรมีรายการไมตรงกับคําขอหรือขอเท็จจริงตามทะเบียนบาน ใหพนกังานเจาหนาที่ดําเนินการ
เพื่อออกบัตรใหใหม 
 ขอ 14 บัตร ใบรับ และใบแทนใบรับที่ไดออกไวกอนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะ
หมดอายหุรือมีบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับใหมตามกฎกระทรวงนี้ แลวแตกรณ ี

 
 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยทีไ่ดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ.2542 โดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 ทําใหมีผลกระทบ
ตอกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจาํตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ที่กําหนด
ขนาด สี และลักษณะของบัตรตลอดจนรายการในบัตรและรายละเอยีดของรายการในบัตร หลักเกณฑและวิธีการใน
การขอมีบัตรการขอมีบัตรใหม การเลี่ยนบัตร การออกบัตร การออกใบรบัและการออกใบแทนใบรับที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกลาวใหเหมาะสม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
(รก.2542/26 ก/12 เมษายน 2542) 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหสํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนสถานที่ยื่นคําขอทําบัตรประจําตัวประชาชนตอพนักงานเจาหนาที่ 
สําหรับผูซ่ึงมีช่ืออยูในทะเบยีนบานในทุกทองที่ ทั่วราชอาณาจักร ในการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม หรือการขอ

ใหไว ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542 
ชํานิ ศักดิเศรษฐ  รัฐมนตรชีวยวาการฯ รักษาราชการแทน  รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
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เปลี่ยนบัตรประจําตวัประชาชน กรณีมีความจําเปน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและหนวยงานของรัฐ 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
(รก.2546/31 ก/1/18 เมษายน 2546) 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากคณะรฐัมนตรีมีนโยบายทีจ่ะใหประชาชนมี
บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงคที่จะใชแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นเพยีงใบเดยีว และเพื่อเปนการ
ประหยดังบประมาณคาใชจายในการทําบตัรประจําตัวประชาชน รวมทั้งควรแกไขปรับปรุงองคประกอบของเลข
หมายคําขอมบีัตรประจําตัวประชาชนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองของการออกบัตรประจําตัว
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัประชาชน พ.ศ. 2526 ใหสอดคลองกับการกําหนดใหมบีัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงคดวยระบบคอมพิวเตอร และการปรับปรุงองคประกอบเลขหมายคําขอมบีัตรประจําตัวประชาชนดังกลาว 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการพิมพลายนิ้วมือใน
การขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน และการเก็บลายพิมพนิ้วมือไวในบตัร เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบนั และการพัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรแบบ
อเนกประสงค รวมทั้งปองกนัการทุจริตในการทําบัตรประจําตวัประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุง
แบบ สี ลักษณะรายการ และรายละเอียดของบัตรประจําตวัประชาชนทีอ่อกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค 
และปรับปรุงแบบคําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบตัรประจําตัวประชาชน ใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จงึ
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

  
   
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้
  ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. 2526 
  ขอ 2 ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดงัตอไปนี้ 
  (1) การออกบตัรตามมาตรา 5 วรรคสี่ 
        สําหรับบัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร   ฉบับละ 10 บาท 
        สําหรับบัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร   ฉบับละ 20 บาท 
  (2) การออกบตัรใหมหรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวา 
         สําหรับบัตรที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร  ฉบับละ 10 บาท 

กฎกระทรวง  ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2542) 
ออกใหตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
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         สําหรับบัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร    ฉบับละ 20 บาท 
  (3) การออกใบแทนใบรับ     
  (4) การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนา หรือ 
         คัดและรบัรองสําเนารายการเกีย่วกับบัตร   ฉบับ 20 บาท 
  ขอ 3 ใหยกเวนคาธรรมเนียมการขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนา หรือคัดและรองรับสําเนารายการเกี่ยวกับ
บัตรเพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

 
 
 
 

 
(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 26 ก วนัที่ 12 เมษายน 2542) 
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  เพื่อใหการเปรยีบเทียบความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบญัญัติบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. 2526 เปนไปดวยความเรียบรอย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบยีบไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมาย    
วาดวยบัตรประจําตวัประชาชน พ.ศ. 2528” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวนันับแตวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบยีบนี้ หรือซ่ึงขดัหรือแยงกับระเบียบนี้ 
ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 สถานที่ทําการเปรียบเทียบตามปกตใิหใชทีว่าการอําเภอ ที่วาการกิ่งอําเภอ หรือที่วาการเขต เวนแตมี  
เหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ ทีใ่ดภายในทองที่อําเภอ กิ่งอําเภอหรือเขตนั้นกไ็ด ทั้งนี้ ใหบันทึกเหตจุําเปนไวใน
บันทึกการเปรยีบเทียบ 
 ขอ 5 การเปรียบเทียบผูกระทาํความผิดตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตวัประชาชน ในกรณีที่มีโทษปรับ
สถานเดียว ใหพนักงานเจาหนาที่ถามชื่อตัว ช่ือสกุล อาย ุสัญชาติ บิดามารดา อาชีพ ที่อยู และรายละเอียดอืน่ แลวให
พนักงานเจาหนาที่บันทึกไวตามแบบบันทกึถอยคําของผูตองหาทายระเบียบนี ้
 ขอ 6 เมื่อผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนกังานเจาหนาที่บนัทึกการเปรยีบเทียบตามแบบทาย
ระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด ความหนกัเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคญั 
 เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบแลว คดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
 ใหเจาหนาทีเ่กบ็รักษาบันทึกการเปรียบเทยีบไว เมื่อครบหกปนับแตวนัเปรียบเทียบใหจัดการทําลาย          
โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
 ขอ 7 ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไมอาจเปรียบเทียบไดไมวาดวยเหตใุด ๆ ใหสงเรือ่งและผูตองหาไปให
พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อดําเนนิการตอไปโดยเรว็ 
 ขอ 8 เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ ใหออกใบเสร็จ รับเงินตามทาย
ระเบียบนี*้ และใหพนักงานเจาหนาทีแ่ละผูรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินนั้น 

มีความเพิ่มขึ้นเปน ขอ 8/1 โดยขอ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายวา
ดวยบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ดังตอไปนี้ 

“ขอ 8/1 ใบเสร็จรับเงินซึ่งจดัพิมพขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด
ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2528 ที่ยังคงมีเหลืออยู  ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด” 
 ขอ 9 เงินคาปรับที่อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือเขตไดรับนั้น ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงนิและการ
นําเงินสงคลัง ในหนาที่อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือเขตที่ใชบังคับอยู 
 ขอ 10 กรณีใดที่ระเบียบนีม้ิไดกําหนดไว ใหนําระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบและการ
สอบสวนคดีอาญาบางประเภท พ.ศ. 2521 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด 
ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2528 
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 ขอ 11 คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนที่อยูในระหวางดําเนินการของพนักงาน
สอบสวนกอนวันใชระเบียบนี้ ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปจนกวาคดนีั้นถึงที่สุด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2528 
พลเอก สิทธิ   จิรโรจน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ดวยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญัติบัตรประจําตัวประชาชน         

พ.ศ. 2526 กําหนดใหกรมการปกครองออกระเบยีบกําหนดประเภทของหลักฐานในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหมหรือ  
ขอเปลี่ยนบัตร ประกอบกับเพื่อใหการปฏบิัติงานบัตรประจําตัวประชาชนเปนไปอยางชัดเจนในแนวทางเดียวกนั        
จึงวางระเบียบวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนไวเพื่อใหถือปฏิบัติ ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทาํบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบหรือคําสั่งหรือหนังสือส่ังการอื่นใดในสวนทีก่ําหนดไวในระเบยีบนี้หรือซ่ึงขดัหรือแยงกับ
ระเบียบนีใ้หใชระเบียบนีแ้ทน 
 ขอ 4 ในระเบยีบนี ้
 “ผูขอมีบัตร” หมายถึง ผูขอมีบัตร ขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน 
 “ผูถือบัตร” หมายถึง ผูที่มีช่ือตัว ช่ือสกุลและรายการบุคคลปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน 
 “บุคคลผูนาเชื่อถือ” หมายถงึ บุคคลใด ๆ ซ่ึงมีภูมิลําเนาที่อยูแนนอน มีอาชีพมั่นคงและมีความรูจกัคุนเคยกับ    
ผูขอมีบัตรเปนอยางดี อาจเกี่ยวของเปนญาติกันหรือไมก็ได 
 ความในวรรคหาของขอ 4 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 3 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ดังตอไปนี้ 

 “สํานักงานทะเบียนประจําตวัประชาชน” หมายถึง สวนบัตรประจําตัวประชาชน สํานักบริหารการทะเบียน 
และใหหมายความรวมถึงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 ใหสํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนในสวนของจังหวดัและกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ใหบริการตรวจ 
คัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกีย่วกับบัตรประจําตัวประชาชน” 
 “ฐานขอมูลทะเบียนบัตร” หมายถึง ขอมูลรายการเกีย่วกบับัตรประจําตวัประชาชน ภาพถายใบหนา และ       
ลายพิมพนิว้มอืที่จัดเก็บและประมวลผลไวดวยระบบคอมพิวเตอร  

หมวด 1 การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม และขอเปลี่ยนบัตร 
 ความในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 3 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้ 

 “ขอ 5 การขอมีบัตร ไดแก การจัดทําบัตรกรณีตอไปนี ้
 (1) ขอมีบัตรเปนครั้งแรก 
 (2) เปนบุคคลไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14) กรณีตกสํารวจหรือแจงเกิดเกินกําหนด 
 (3) เปนบุคคลไดรับการยกเวน หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจด็สิบป 
 (4) เปนบุคคลซึ่งพนจากสภาพการไดรับการยกเวน 

ระเบียบกรมการปกครอง   
วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538  

และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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 (5) เปนบุคคลซึ่งไดสัญชาติไทย หรือไดรับอนุมัติใหมีสัญชาติไทย หรือไดกลับคืนสญัชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล 
 ขอ 6 การขอมีบัตรใหม ไดแก การจัดทําบตัรกรณีตอไปนี้ 
 (1) บัตรเดิมหมดอาย ุ
 (2) บัตรเดิมสูญหาย 
 ขอ 7 การขอเปลี่ยนบัตร ไดแก การจดัทําบัตรกรณีตอไปนี้ 
 (1) บตัรเดิมชํารุดในสาระสําคัญในสวนของรูปถาย หรือรายการบุคคลเจาของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรปองกัน
การปลอมแปลง 
 (2) ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชือ่สกุล 
 (3) ผูถือบัตรเปลี่ยนที่อยูใหมตามหลักฐานทะเบยีนบาน และบัตรเดมิยังไมหมดอาย ุ
 ขอ 8 ผูตองขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตรตามระเบียบนี้ ไดแก ผูมีสัญชาติไทยที่มีอายตุัง้แต       
สิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจด็สิบปบริบูรณ และมีช่ืออยูในทะเบียนบานฉบับที่มีการใหเลขประจําตัวประชาชน และเปน
ผูที่กฎหมายวาดวยบัตรประจาํตัวประชาชนกําหนดใหตองมีบัตร มีบัตรใหมหรือเปลีย่นบัตรหรือสามารถขอมีบัตรได
แลวแตกรณ ี
 ขอ 9 การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรใหผูขอมีบัตรทําคําขอตามแบบ บ.ป.1 พรอมแนบหลักฐาน
ประกอบคําขอตามที่กําหนดในระเบียบนี ้ยื่นตอพนกังานเจาหนาที่ ณ สถานที่ตอไปนี้ 
 (1) ผูขอซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบานในทองที่ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหเปนทองที่จังหวัดสําหรับ
การออกบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร ใหยืน่คําขอ ณ ที่วาการอําเภอหรอืกิ่งอําเภอ   สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาลที่
เปนสํานักทะเบียนทองถ่ิน ศาลาวาการเมืองพัทยา หรือสํานักทะเบียนสาขาตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหง
ใดแหงหนึ่งในทองที่จังหวดัตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็ได 
 (2) ผูขอซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบานนอกทองที่ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหเปนทองที่จังหวัด
สําหรับการออกบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร ใหยืน่คําขอ ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ   สํานักงานเทศบาลที่เปน  
สํานักทะเบยีนทองถ่ิน หรือสํานักทะเบียนสาขาตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหงทองที่ซ่ึงผูขอมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบาน” 
 ขอ 10 การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร ใหพนกังานเจาหนาที่เรียกสาํเนาทะเบยีนบาน         
ฉบับเจาบาน (ท.ร.14) และหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผูขอมบีัตร ดังนี ้
 (1) การขอมีบัตรเปนครั้งแรก กรณีผูขอมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ใหเรียกสูติบัตรหรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกใหอยางใดอยางหนึ่งเทานัน้ เชน สําเนาทะเบียนนกัเรียน ใบสุทธิประกาศนียบัตร เปนตน แตหากผูขอมีบัตร
ไมมีหลักฐานเอกสารดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือแทน 
 ในกรณีผูยื่นคาํขอมีบัตรเปนครั้งแรก มีอายเุกินกวา 16 ปบริบูรณ และไมใชกรณไีดรับการเพิ่มชื่อในทะเบยีน
บาน ใหเรียกหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกใหอยางใดอยางหนึ่ง (ถามี) และสอบสวนเจาบาน หรือบุคคล               
ผูนาเชื่อถือ 
 (2) การขอมบีัตรของบุคคลซึ่งไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน กรณีแจงเกิดเกินกําหนด ใหเรียกสูติบัตร 
(ท.ร.2) และสอบสวนเจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือ สวนการเพิ่มชื่อกรณีตกสํารวจ ใหเรียกสําเนาทะเบียนบานที่ผูนั้น
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เคยมีช่ืออยูกอน หรือหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกใหอยางใดอยางหนึ่ง (ถามี) และสอบสวนเจาบานหรือ
บุคคลผูนาเชื่อถือ 
 (3) การขอมีบัตรเนื่องจากบตัรเดิมหมดอายุ ใหเรียกบัตรเดิมที่หมดอาย ุ
 (4) การขอมีบัตรของบุคคลไดรับยกเวน ใหเรียกหลักฐานแสดงการเปนผูไดรับการยกเวนไมตองมบีัตร เชน 
บัตรประจําตัวขาราชการ บัตรพนักงานฝายปกครอง บัตรประจําตัวพนกังานองคการของรัฐ เปนตน เวนแตผูยืน่คําขอ
เปนผูมีรางกายพิการเดินไมได หรือเปนใบ หรือตาบอดทั้งสองขาง ใหยกเวนไมตองเรียกหลักฐานดังกลาว 
 (5) การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งพนสภาพไดรับการยกเวน ใหเรียกหลักฐานแสดงการพนจากสภาพไดรับยกเวน
ไมตองมีบัตร เชน หนังสือสําคัญแสดงการปลดทหารกองประจําการ คาํสั่งใหออกจากราชการ เปนตน 
 (6) การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหสอบสวน เจาบานหรือบุคคล       ผูนาเชื่อถือ 
 กรณีผูขอมีบัตรเปนครั้งแรกมีบิดามารดาเปนบุคคลตางดาว ใหเรียกหลักฐานใบสําคญัประจําตัวคนตางดาวของ
บิดาและมารดา หากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งถึงแกกรรม ใหเรียกเฉพาะใบสําคญัประจําตัวคนตางดาวของผูที่มีชีวิต
อยู และใบมรณบัตรของผูที่ถึงแกกรรม หากบิดาและมารดาถึงแกกรรม ทั้งหมด ใหเรียกใบมรณบตัรของบิดาและมารดา 
 กรณีผูขอมีบัตรเปนผูไดรับอนุมัติใหมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทยใหเรียก
หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย หรือหนังสือสําคัญแสดงการไดกลับคืนสัญชาติไทย แลวแตกรณ ี
 (7) การขอมีบัตรเนื่องจากบตัรหาย หรือบตัรถูกทําลาย ใหเรียกหลักฐานการแจงความ  
“บัตรหาย” หรือบัตรถูกทําลาย และหลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถายของผูขอมีบัตร และเปนเอกสารที่ทางราชการออกให
อยางใดอยางหนึ่ง เชน ใบอนุญาตขับรถ บัตรประกันสงัคม หนังสือเดินทางไปตางประเทศ  เปนตน 
 กรณีผูขอมีบัตร ไมมีหรือไมสามารถแสดงหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกใหดังกลาว ใหสอบสวนเจาบาน 
หรือบุคคลผูนาเชื่อถือแทน 
 (8) การขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ ใหเรียกบตัรเดิมที่ชํารุดแตหากบตัรนัน้ชํารุดจน 
ไมสามารถพิสูจนตัวบุคคลหรือรายการในบัตรได ใหสอบสวนเจาบาน หรือบุคคลผูนาเชื่อถือ 
 ถาผูขอมีบัตรมีหลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถาย และเปนเอกสารที่ทางราชการออกใหอยางใดอยางหนึง่มาแสดง    
ก็ใหงดเวนไมตองสอบสวนเจาบาน หรือบคุคลผูนาเชื่อถือ 
 (9) การขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวช่ือสกุลใหเรียกบัตรเดิม และหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและชือ่สกุล แลวแตกรณ ี
 ขอ 11 เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดรับคําขอ บ.ป.1 พรอมดวยหลักฐานประกอบการยืน่คําขอตามขอ 10 ของ
ระเบียบนีแ้ลว ใหตรวจสอบความถูกตองตรงกันระหวางรายการที่ปรากฏในทะเบียนบานฉบับเจาบาน ทะเบยีนบาน
ฉบับของสํานักทะเบยีน และหลักฐานประกอบการขอมบีัตร เมื่อพิจารณาเหน็วา ผูขอมีบัตรมีคุณสมบัตรครบถวนตาม 
ที่กฎหมายกําหนดใหมีบัตรได และหลักฐานที่นํามาแสดงเปนที่เชื่อถือได ก็ใหพนกังานเจาหนาทีอ่นุญาตใหทําบัตร 
กําหนดเลขหมายคําขอมีบัตรและพิมพลายนิ้วมือของผูขอมีบัตรลงในแบบ บ.ป.1 เสร็จแลวใหถายรูปผูขอมีบัตรและ
ออกใบรับใหไวเปนหลักฐาน 
 การกําหนดเลขหมายคําขอมบีัตร การพิมพลายนิ้วมือและถายรูปผูขอมีบัตร ใหถือปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
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 ขอ 12 เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดรับคําขอมีบัตรพรอมหลักฐานตาง ๆ แลวเหน็วาหลักฐานที่ผูขอมบีัตร
นํามาแสดงไมครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหใชดุลพนิิจพจิารณาวาหลักฐานที่มีอยูในขณะนัน้เพยีงพอที่จะ
พิสูจนยนืยันตวับุคคลและคณุสมบัติของผูขอมีบัตรหรือไม หากเห็นวาเพียงพอก็ใหพจิารณาทําบัตรให 
 กรณีมเีหตุสงสัยวาจะมีการทุจริต หรือพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเหน็วาหลักฐานที่ผูขอมีบัตรนํามาแสดง
ไมสามารถพิสูจนยนืยันตัวบคุคลและคุณสมบัติของผูขอไดใหเรียกหลักฐานเอกสารหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิม่เติม
เทาที่จําเปน หากผูขอมีบัตรเปนผูที่ยายที่อยูมาจากทองทีอ่ื่น จะสอบถามไปยังนายทะเบียนหรือพนกังานเจาหนาที่ทอง 
ที่นั้นก็ไดแตจะตองรีบดําเนนิการโดยเรว็ และใหบันทึกสาเหตุที่ไมอาจทําบัตรใหไดสําเร็จในครั้งนั้นไวในคําขอ บ.ป.1 
ดวย 
 ขอ 13 สําหรับอําเภอ กิ่งอําเภอ เขต เทศบาลหรือเมืองพัทยา แหงใดที่เชื่อมโยงเครือขายระบบคอมพิวเตอรกับ
สํานักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ บ.ป.1ของผูขอมีบัตรรายใด ให
ตรวจสอบรายการทําบัตรของผูนั้นจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรกอนทุกครั้ง หากผลการตรวจสอบพบวา มีรายการบตัร
เดิมและภาพถายใบหนาของผูขอมีบัตร ซ่ึงถูกตองตรงกับขอเท็จจริง ก็ใหดําเนนิการจดัทําบัตรโดยไมตองเรียกหลักฐาน
อ่ืนอีกก็ได 
 ความในขอ 14 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 3 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ดังตอไปนี้ 

 “ขอ 14 ผูถือบัตรผูใดทําบัตรหายหรือบัตรถูกทําลาย ใหแจงการหายหรือถูกทําลายของบัตรนั้นตอพนักงาน
เจาหนาทีเ่พื่อเปนหลักฐานกอนขอมีบัตรใหม” 
 มีความเพิ่มขึ้นเปนขอ 14 ทวิ โดยขอ 4 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2541 ดังตอไปนี้ 

 “ขอ 14 ทวิ การรับแจงบัตรหายหรือบัตรถูกทําลายตามขอ 14 ใหเจาหนาที่ใชแบบ บ.ป.7 ในการรบัแจงโดย
จัดทําขึ้นสองฉบับมีขอความเหมือนกนั ฉบับหนึ่งใหมอบแกผูแจงเพื่อนําไปประกอบการขอมีบัตรใหม สวนคูฉบับให
เก็บไวในเลมเพื่อเปนหลักฐานของหนวยงานที่รับแจง 
 การกรอกหรือบันทึกขอความในแบบ บ.ป.7 ถาผิดพลาดหามขูดลบ ใหใชขีดฆาคําผิดแลวเขียนใหม และให
พนักงานเจาหนาที่ผูรับแจงลงชื่อกํากับไวทีข่างกระดาษตรงบรรทัดที่มีการแกคําผิดดวย สําหรับการใหเลขลําดับที่    
ของการรับแจง ใหลงเลขลําดับตามปปฏิทินเริ่มตั้งแตลําดับที่ 1 เรียงไปจนถึงสิ้นปเมื่อขึ้นปปฏิทินใหมก็ตั้งตนเลขลําดับ
ที่ 1 ใหม” 
 ขอ 15 ผูถือบัตรผูใดทําบัตรชํารุดในสาระสาํคัญ หรือเปลี่ยนชื่อตวั ช่ือสกุล หรือช่ือตัว และชื่อสกุล ใหทําคําขอ
เปลี่ยนบัตรตามแบบ บ.ป.1 ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ตามขอ 9 
 ขอ 16 ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม หรือขอเปล่ียนบัตร หากผูขอมีบัตรรายใดยืน่คําขอ บ.ป.1 เกินกวา
ระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนกําหนด ใหสงตัวผูนั้นไปใหพนกังานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบ ดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทยีบปรับคดีความผิดตามกฎหมายวาดวย 
บัตรประจําตัวประชาชน กอนแลวจึงดําเนนิการจัดทําบัตร 
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หมวด 2 การออกใบรับและใบแทนใบรับ 

 ขอ 17 เมื่อพนกังานเจาหนาที่อนุญาตใหจดัทําบัตรแกผูขอมีบัตรรายใด ตามขอ11 แลวใหออกใบรบัตามแบบ 
บ.ป.2 ใหแกผูนั้นเพื่อใชเสมือนบัตรประจําตัวประชาชนจนกวาจะไดรับบัตร โดยใหกาํหนดระยะเวลาการใชใบรบั  
และวนัและสถานที่ที่ใหผูขอมีบัตร มารับบัตรไวในใบรบัใหชัดเจน 
 ระยะเวลาการใชใบรับ ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 ขอ 18 การออกใบรับใหแกผูขอมีบัตรที่มีบัตรเดิมมาแสดง ใหทําเครื่องหมายที่บัตรเดิมดวย การเจาะรูแลว    
เย็บติดบัตรเดมิไวกับใบรับ มอบใหผูมีบัตรเพื่อใชรวมกนั 
 ขอ 19 ผูถือใบรับผูใดทําใบรบัสูญหายหรือถูกทําลาย ใหแจงความ*การหายหรือถูกทําลายของใบรับนั้น
เชนเดยีวกับขอ 14 และใหทาํคํารองยื่นตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ออกใบรับนั้นเพื่อขอ ใบแทนใบรับ 
 กรณีใบรับชํารุดในสาระสําคัญจนไมสามารถใชการได ใหผูถือใบรับทําคํารองเพื่อขอใบแทนใบรับเชนเดียวกบั
วรรคแรก 
 ขอ 20 เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดรับคําขอรองใบแทนใบรับ ใหเรียกหลักฐานการแจงความ* ใบรับสูญหาย   
หรือถูกทําลาย หรือใบรับที่ชํารุด แลวแตกรณี และใหตรวจจากทะเบียน บ.ป.5 กอนวาเลขหมายคําขอมีบัตรตามที่ระบุ
ในคํารองขอใบแทนใบรับนัน้ ไดรับบัตรจากสาํนักงานทะเบียนบัตรประจําตวัประชาชนแลวหรือไม ถาไดรับบัตรแลว 
ก็ใหมอบบัตรแกผูรอง โดยไมตองออกใบแทนใบรับ แตหากยังไมไดรับบัตรเลขหมายดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่
ออกใบแทนใบรับตามแบบ บ.ป.2 ก ใหแกผูรอง โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
 ขอ 21 การออกใบแทนใบรบัใหใชวิธีคัดลอกรายการตาง ๆ จากคูฉบับของใบรับฉบับที่สูญหายถูกทําลาย หรือ
ชํารุดนั้นลงในใบแทนใบรับใหครบถวนทกุรายการ 
 การใชใบแทนใบรับใหมีระยะเวลาเทาทีก่ําหนดใหใชใบรับ ตามใบรับฉับที่ออกใบแทนนั้น 
 ขอ 22 กรณีใบแทนใบรับสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญจนไมสามารถใชการได ใหออกใบแทน
ใบรับ โดยดําเนินการเชนเดยีวกับใบรับสญูหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามขอ 19-21 
 ขอ 23 ในกรณทีี่ผูถือใบรับหรือใบแทนใบรับ รองขอใหติดรูปถายในใบรับหรือใบแทนใบรับใหพนักงาน
เจาหนาทีต่รวจสอบขอเท็จจริงใหแนชัดจนเปนที่เชื่อถือกอนวาผูรองเปนบุคคลเดียวกับที่ปรากฏรายการในใบรับหรือ 
ใบแทนใบรับนั้น จึงดําเนินการใหและเมือ่ติดรูปถายแลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือช่ือกํากับรูปถาย และ
ประทับตราประจําตําแหนงคลอมรูปถายไวดวย 

หมวด 3 การออกบัตรประจําตัวประชาชน 
 ขอ 24 ทุก ๆ วันเมื่อหมดเวลาในการรับคําขอ บ.ป.1 แลว ใหเจาหนาที่ตรวจรายการผูขอมีบัตรและเลขหมาย   
คําขอมีบัตรที่ลงไวในแบบ บ.ป.1 กับคูฉบับ บ.ป.2 เมื่อเห็นวาถูกตองตรงกัน ใหคัดเลขหมายคําขอมีบัตรและรายการ    
ผูขอมีบัตรจาก บ.ป.1 กรอกลงไวในทะเบยีนบัตรประจําตัวประชาชนตามแบบ บ.ป.5 ทายระเบยีบนี้ โดยใหเวนไว
เฉพาะวันที่ออกบัตรและวันหมดอายุบัตร 
 ขอ 25 ใหเจาหนาที่รวบรวมคําขอ บ.ป.1 และฟลมรูปถายของผูขอมีบัตร ที่พนักงานเจาหนาทีไ่ดอนุญาตให   
ทําบัตร สงไปยังสํานักงานทะเบียนบัตรประจําตวัประชาชน ตามระยะเวลาที่กรมการปกครองกําหนด โดยทําหนงัสือ
นําสงตามแบบ บ.ป.4 ทายระเบียบนี ้
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 ขอ 26 การรวบรวมคําขอ บ.ป.1 และฟลมรูปถายตามขอ 25 ใหปฏิบัติ ดังนี ้
 (1) ตรวจความถูกตองชัดเจนและครบถวนของการกรอกรายการในคําขอ บ.ป.1 ในสาระสําคัญเกี่ยวกับชื่อตัว 
ช่ือสกุล วันเดอืนปเกิด สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน การลงลายมือช่ือ และการพมิพลายนิ้วมือของผูขอมีบัตร คําสั่ง
และการลงลายมือช่ือของพนักงานเจาหนาที่ 
 (2) คําขอ บ.ป.1 และฟลมรูปถายที่สงแตละครั้งตองมีเลขหมายตรงกนัและมีจํานวนเทากัน โดยเรียงลําดับตาม
เลขหมายคําขอมีบัตร 

 (3) ใหเขียนเลขหมายคําขอมบีัตรของฟลมรูปถายแตละมวน เฉพาะเลขแรกและเลขสุดทาย  เลขรหสั       
สํานักทะเบยีน และลําดับมวนติดไวขางกลกัฟลมทุกมวน และบรรจุกลักฟลมใสไวในกลองพลาสติก ปดฝากลอง     
ใหแนนหนากอนการหีบหอ 
 (4) การสง บ.ป.1 และฟลมรูปถายไปออกบัตรทุกครั้ง ใหสงทางไปรษณยีภณัฑลงทะเบียนหรือเจาหนาที่       
จะนําสงดวยตนเองก็ได 
 ขอ 27 เมื่อไดรับคําขอ บ.ป.1 และฟลมรูปถายจากพนักงานเจาหนาที่ทองที่ใดใหเจาพนักงานออกบัตร
ดําเนินการจัดใหมีการออกบัตรตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยบัตรประจําตวั
ประชาชน เมือ่ออกบัตรแลวใหสงบัตรคนืไปใหพนกังานเจาหนาที่ทองที่นั้น 
 คําขอ บ.ป.1 ที่พิมพบัตรแลวใหติดรูปถายของผูขอมีบัตรตามเลขหมายคําขอมีบัตรนั้นไวดวยแลวใหถายรูป 
บ.ป.1 นั้นดวยระบบไมโครฟลมหรือระบบคอมพิวเตอรก็ได เพื่อเก็บรักษาเปนหลักฐานไวที่สํานกังานทะเบยีนบัตร
ประจําตัวประชาชน เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหจดัสงคําขอ บ.ป.1 ดังกลาวคืนไปใหพนักงานเจาหนาที่ทองที่ทีส่ง      
คําขอฉบับนั้นเก็บรักษา 
 ขอ 28 เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดรับบัตร และคําขอ บ.ป.1 ตามขอ 27 ใหตรวจสอบความถูกตองของรายการ   
ในบัตรกับทะเบียน บ.ป.5 ที่ลงรายการไวแลวอีกครั้ง เมื่อเห็นวาถูกตองใหคัดวันออกบัตรและวนัหมดอายุบัตรจากบัตร
ลงในทะเบยีน บ.ป.5 ที่เวนไวตามขอ 24 จากนั้นใหดําเนนิการมอบบัตร สวนคําขอ บ.ป.1ใหเก็บเปนหลักฐานตามวิธีที่
กาํหนดไวในระเบียบนี ้

หมวด 4 การมอบบัตรประจําตัวประชาชน 
 ขอ 29 เมื่อไดรับบัตรแลว พนักงานเจาหนาที่จะตองมอบบัตรใหผูขอมีบัตรโดยเร็ว โดยจะมอบแกผูขอมีบัตร
โดยตรง หรือผูที่เจาของบัตรมอบอํานาจใหรับบัตรแทน หรือมอบผานกํานัน ผูใหญบานก็ได 
 ขอ 30 การมอบบัตรใหแกผูขอมีบัตรโดยตรงนั้น ใหเรียกใบรับ หรือใบรับพรอมดวยบัตรเดิมหรือใบแทนใบรับ 
แลวแตกรณี จากผูขอมีบัตรคืนดวย 
 การมอบบัตรใหแกผูที่เจาของบัตรมอบอํานาจใหรับบัตรแทน ใหเรียกใบรับ หรือใบรับพรอมดวยบัตรเดิม หรือ
ใบแทนใบรับของเจาของบัตร หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่สามารถแสดง
ตัวของผูรับมอบอํานาจแลวนําเสนอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อพิจารณา 
 การมอบบัตรผานกํานัน หรือผูใหญบาน ใหเจาหนาที่จดัทําบัญชีมอบบัตรขึ้น 2 ชุด แยกตามตําบล หมูบาน 
มอบใหกํานัน หรือผูใหญบานชุดหนึ่งพรอมบัตรประจําตวัประชาชน สวนอีกชดุหนึ่งใหเก็บไวเปนหลักฐาน 
 การมอบบัตรตามวรรคตน จะตองใหผูขอรับบัตรลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือและลงวันเดือนปที่รับบัตรไว
ในใบรับ หรือใบแทนใบรับ หรือเอกสารอยางอื่นที่ใชเปนหลักฐานในการรับบัตรใหชัดเจนดวยทุกครั้ง 
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 ขอ 31 กรณีทีผู่ขอรับบัตรไมอาจสงคืนใบรับ หรือใบรับพรอมดวยบัตรเดิม หรือใบแทนใบรับใหผูขอรับ
บัตรแสดงหลกัฐานและแจงขอเท็จจริงถึงสาเหตุที่ไมสามารถสงคืนเอกสารดังกลาว แลวใหพนกังานเจาหนาที่บนัทึกไว 
เมื่อเห็นวาเปนที่เชื่อถือไดก็ใหมอบบัตรให 
 ใบรับหรือใบแทนใบรับ และเอกสารอื่นใดที่เกีย่วของกบัการมอบบัตร ใหเจาหนาทีเ่ก็บรวบรวมไวใหสะดวก
ตอการคนหาและตรวจสอบ โดยเรียบตามเลขหมายคําขอมีบัตร 
 ขอ 32 การมอบบัตรผานกํานัน หรือผูใหญบานนั้น หากเกินกําหนด 90 วัน นับแตวันที่ไดรับบัตรไปจาก
พนักงานเจาหนาที่แลว บัตรใดยังไมสามารถมอบใหแกผูขอมีบัตรได ใหกํานัน หรือผูใหญบานนั้นทําบัญชีสงบัตร
ดังกลาวคืนแกพนักงานเจาหนาที่ 
 ขอ 33 กรณีมผูีขอรับบัตรแลวปรากฏวาบตัรเลขหมายดงักลาว ยังไมไดรับจากสํานักงานทะเบยีนบตัรประจําตัว
ประชาชน ใหเจาหนาที่ทําหนังสือทวงถามไปยังสถานทีอ่อกบัตรดังกลาว และใหพนักงานเจาหนาที่ตออายุการใชใบรับ 
หรือใบแทนใบรับใหผูขอมีบัตร เพื่อใชเสมือนบัตรประจําตัวประชาชนเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 34 กอนมอบบัตรใหผูขอรับบัตรรายใด ถากรณีเปนที่สงสัย ใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังงดการมอบบัตรไวกอน 
แลวดําเนินการสอบสวนจนหมดสงสยั จึงมอบบัตรให 
 กรณีตรวจสอบพบวา ผูมีรายการในบัตรเปนผูไมมีสิทธิมีบัตรไมวาดวยเหตใุด ๆ ใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังงด
มอบบัตรนั้น แลวทําเครื่องหมายที่บัตรดวยการเจาะรู และจําหนายทะเบียน บ.ป.5 คําขอ บ.ป.1 และใบรับ หรือใบแทน
ใบรับรวมทั้งคูฉบับ แลวรายงานไปยังสํานกัทะเบยีนบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อจําหนายทะเบยีน ฟลมรูปถาย 
ไมโครฟลมคําขอ บ.ป.1 และฐานขอมูลทะเบียนบัตรสําหรับเลขหมายคําขอมีบัตรนั้น และหากการขอมีบัตรเลขหมาย
นั้นเปนการกระทําผิดกฎหมายก็ใหพนกังานเจาหนาที่แจงความตอพนกังานสอบสวนผูมีอํานาจเพือ่ดําเนินคดกีับผูขอมี
บัตรรายนั้นโดยเร็ว 

หมวด  5 การขอตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการบัตรประจําตัวประชาชน 
 ความในขอ 35 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 4 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ดังตอไปนี้ 

 “ขอ 35 ผูถือบัตรหรือผูมีสวนไดเสีย จะขอตรวจหรือขอใหพนักงานเจาหนาที่คัด หรือคัดและรับรองสําเนา
รายการเกีย่วกบับัตรประจําตวัประชาชนไดที่ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล หรือศาลา
วาการเมืองพทัยา ที่ผูถือบัตรไดยื่นคําขอมบีัตรไว หรือจะยื่นคํารองขอดําเนินการที่สํานักงานทะเบยีนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือที่วาการอาํเภอหรือกิ่งอําเภอ สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล หรือศาลาวาการเมืองพัทยา ซ่ึงเปดระบบ
ใหบริการออกบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่งก็ได ในวันและเวลาราชการ” 
 ขอ 36 ผูมีสวนไดเสียตามระเบียบนี้ หมายถึงบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีประโยชนไดเสียกับรายการเกี่ยวกับ    
บัตร หรือเจาของบัตรเลขหมายที่ขอตรวจ หรือคัดสําเนานั้นโดยตรง 
 ขอ 37 กรณีผูรองขอตรวจ หรือขอใหคัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร เปนบุคคล หรือ          
นิติบุคคล ซ่ึงอางวาเปนผูมีสวนไดเสียกับรายการเกีย่วกับบัตร หรือเจาของบัตรเลขหมายใดใหพนักงานเจาหนาที่เรียก
ตรวจสอบหลกัฐานที่เกี่ยวของจากผูรอง เพื่อพิจารณาความเปนผูมีสวนไดเสียใหแนชัดกอน จึงดําเนินการให 
 ขอ 38 การตรวจ หรือคัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร ใหดําเนินการไดเฉพาะจากรายการที่
ปรากฏในเอกสารคําขอ บ.ป.1 คูฉบับใบรับ หรือคูฉบับใบแทนใบรับ หรือฐานขอมลูทะเบียนบัตรที่จัดเก็บไวดวยระบบ
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คอมพิวเตอร เวนแตที่สํานักงานทะเบยีนบตัรประจําตัวประชาชนใหเปนไปตามหลักฐานที่ไดจัดเกบ็ไวดวยระบบ
ไมโครฟลม หรือฟลมรูปถาย หรือจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรที่จัดเก็บไวดวยระบบคอมพิวเตอร 
 ความในขอ 38 วรรคสอง ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดย ขอ 5 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ดังตอไปนี้ 

 “การรับรองสําเนารายการเกีย่วกับบัตรวรรคหนึ่ง ซ่ึงคัดจากเอกสารคําขอ บ.ป.1 คูฉบับใบรับ คูฉบับใบแทน  
ใบรับ หรือหลักฐานที่เก็บไวดวยระบบไมโครฟลม หรือฟลมรูปถาย ใหประทับหรือเขียนขอความวา “สําเนาถูกตอง” 
สวนการรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร ซ่ึงคัดจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรที่จัดเก็บไวดวยระบบคอมพิวเตอร ให
ประทับหรือเขยีนขอความวา “ขอรับรองวาเปนรายการจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจําตวัประชาชน” แลวให
พนักงานเจาหนาที่ลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อพรอมดวยวันเดือนปที่คดัสําเนาไวในเอกสารดังกลาวดวย” 

หมวด 6 การเก็บและทําลายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน 

 ขอ 39 แบบพมิพใบรับตามแบบ บ.ป.2 และใบแทนใบรับตามแบบ บ.ป.2 ก ที่จังหวดั และกรุงเทพมหานคร  
เบิกจากกรมการปกครอง ใหจาจังหวดัและผูอํานวยการกองปกครองและทะเบยีนกรงุเทพมหานคร หรือผูที่มอบหมาย 
แลวแตกรณี เปนผูมีหนาที่ในการเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจาย 
 อําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาลและเมืองพัทยา ใหพนักงานเจาหนาที่เบิกแบบพิมพใบรับและใบแทนใบรบัจาก
จังหวดั สําหรับเขตใหเบกิจากกรุงเทพมหานคร และใหพนักงานเจาหนาที่ มีหนาทีใ่นการเก็บรักษา และควบคุมการ   
เบิกและใชแบบพิมพดังกลาว 
 การเบิกจายแบบพิมพใบรับและใบแทนใบรับตามวรรคตน จะตองลงรายการในบัญชีรับ-จายแบบพิมพที่จัดทํา
ขึ้นใหครบถวน และใหผูเบกิจายลงลายมอืไวในบัญชีนัน้ดวยทุกครั้ง 
 ขอ 40 การเบิกจายแบบพิมพใบรับและใบแทนใบรับทุกครั้ง ใหตรวจนบัจํานวนเลม หมายเลขเลม จํานวนแผน
และสําเนาคูฉบับในแตละเลมใหครบถวน ในกรณีพบวาแบบพิมพชํารุด หรือสูญหาย ใหรายงานจังหวัด หรือ
กรุงเทพมหานครแลวแตกรณี เพื่อแจงกรมการปกครอง ตามลําดับโดยดวน 
 ขอ 41 ในการปฏิบัติงานแตละวัน ใหพนักงานเจาหนาทีถื่อปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาแบบพิมพ ฟลมรูปถาย 
และอุปกรณในการจัดทําบัตรไวในที่ปลอดภัย ไมใหเกดิชํารุดสูญหายได โดยเฉพาะแบบพิมพคําขอ บ.ป.1 ใบรับ และ
ใบแทนใบรับ หามมิใหพนักงานเจาหนาทีล่งลายมือช่ือไวเปนการลวงหนาโดยเด็ดขาด 
 การลงลายมือช่ือในคําขอ บ.ป.1 ใบรับหรือใบแทนใบรับ หามมิใหใชตรายางลายมือช่ือประทับแทนการลง
ลายมือช่ือดวยตนเอง 
 ขอ 42 การเก็บคําขอ บ.ป.1 ที่ไดออกบัตรแลว ใหใชปกเกบ็เลมหนึ่งสําหรับคําขอจาํนวน 200 ฉบับ โดยแยกเก็บ
เปนแฟมเรียงตามปปฏิทินที่ออกบัตร และเลขหมายคําขอมีบัตรตามลําดับกอนหลัง และใหระบเุลขหมายคําขอมบีัตร
เร่ิมตนและเลขสุดทายไวทีสั่นปกเก็บของแฟมแตละแฟมโดยการจัดเก็บคําขอ บ.ป.1 จะตองดําเนนิการใหเสร็จภายใน 
30 วัน นับแตไดรับ บ.ป.1 คืนจากสํานกังานทะเบยีนบัตรประจําตัวประชาชน 
 ขอ 43 บัตรที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับคืน หรือเรียกคืนมาทุกกรณี ใหพนักงานเจาหนาที่จําหนายโดยการเจาะรู
บนตัวบัตร และจัดเก็บรวบรวมไวใหสะดวกตอการคนหาและตรวจสอบ 



 

 
คํานํา 

 
   การปฏิบัติงานทะเบียนและบตัรประจําตัวประชาชน ของสํานักทะเบยีนกลาง
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ประกอบดวย  งานทะเบยีนครอบครัว (ทะเบยีน
สมรส ทะเบียนหยา ทะเบยีนรับรองบุตร ทะเบียนรับบตุรบุญธรรม ทะเบียนเลิกรับบุตร
บุญธรรม   ทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัวและทะเบียนบันทึกฐานะภริยา)   ทะเบียน
พินัยกรรม ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนนิติกรรม ทะเบียนสัตวพาหนะ ทะเบียน 
ศาลเจา ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน ทะเบียนเกาะ ทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจําตัวประชาชน    ซ่ึงผูปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน จําเปนตอง
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขอเท็จจริง และหลักเกณฑและวิธีการบรหิาร
กิจการบานเมอืงที่ดี เพื่อคุมครองสิทธิและสถานภาพของประชาชน โดยมีกฎหมาย
รับรอง 
   สํานักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง จึงไดรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมาย
และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อใหสํานัก
ทะเบียนใชประกอบการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ครบถวนสมบูรณตามกฎหมาย ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ
ไดรับ     การบริการจากรัฐตามเจตนารมณของกฎหมายอยางถูกตอง สมกับความมุง
หมายของกระทรวงมหาดไทยในการ “บําบัดทุกข บาํรุงสุข”  

 
สํานักทะเบยีนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
   หนา 

คํานํา 
งานทะเบียนครอบครัว 

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 5         1 - 29 
2. พระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว  พุทธศักราช 2478 

    (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พุทธศักราช 2533)       30 - 34 
3. พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522  
    (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2  พุทธศักราช 2533)       35 - 41 
4. พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอสิลามในเขตจงัหวัดปตตานี นราธิวาส  
    ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489                     42 
5. พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พุทธศักราช 2481                                 43 - 46 
6. กฎกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว   
    พุทธศักราช 2478 (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8  พ.ศ. 2541)      47 - 52 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541                    53 - 64 

งานทะเบียนพินัยกรรม 
8.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6         65 - 82 
9.  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แหงประมวลกฎหมาย 
     แพงและพาณิชย (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2503)      83 - 86 
10. ระเบียบการทําพินัยกรรม การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก การถอน 
      การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  และการสละมรดก พุทธศักราช  2489   87 - 95 

งานทะเบียนชื่อบุคคล 
11. พระราชบัญญัติ ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505       
     (รวมฉบับแกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548)        96 - 100 
12. พระราชบัญญัติ คํานําหนานามหญิง  พ.ศ. 2551               101 
13. พระราชกฤษฎีกา ใหใชคํานํานามสตรี      102 - 113 
14. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการ 
      เปนคํานําหนานาม พ.ศ.  2536       104 - 105 
15. มติมหาเถรสมาคม เร่ือง การใชคํานําหนานามของพระภกิษุสามเณร           106 
16. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวธีิการจดทะเบยีนชื่อสกุล 
      และคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 2550    107 - 108 
17. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย แตงตั้งนายทะเบียนกลาง             109 
18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการทะเบียนชื่อบคุคล พ.ศ. 2551  110 - 121 



 

 
งานทะเบียนนิติกรรม 

 19. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3     122 - 126 
 20. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4     127 - 128 
 21. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457            129 
 22. พระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. 2503   130 - 132 
 23. กฎกระทรวง พ.ศ. 2504 ออกตามความในพระราชบญัญัติกําหนดอัตรา 
                   คาธรรมเนียม พ.ศ. 2503       133 - 134 
 24. ระเบียบการทําและจดทะเบียนนติิกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพยบางอยาง 
                    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      135 - 139 

งานทะเบียนสัตวพาหนะ 
26. พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2482     140 - 145 

 27. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบญัญัติสัตวพาหนะ  
                    พุทธศักราช 2482                  146 
 28. ระเบียบการสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2482     147 - 153 

งานทะเบียนศาลเจา 
29. กฎเสนาบดี วาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลจาวระเบยีบ    154 - 157 
30. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. 2520  158 - 160 
31. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ      
      งานเกี่ยวกบักิจการศาลเจา       161 - 162 

งานทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน 
32. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528    163 - 168 
33. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญัติสุสาน 
      และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528       169 - 172 

งานทะเบียนเกาะ 
34. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4              174  
35. ประมวลกฎหมายที่ดนิ        174 - 175 
36. พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457             176

 37. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน 
     อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544     177 - 178

  

 
 



 

 
งานทะเบียนราษฎร 

38. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534      
          (รวมฉบับแกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)     179 - 197 

39. พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508  
      (รวมฉบับแกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)     198 - 205 

 40. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) 
     ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534            206 
41. กฎกระทรวง กําหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  
      พ.ศ. 2547                  207 
42. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวธีิการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร  
      พ.ศ. 2550                   208 
43. กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการเกิดหรือการตาย 
      ตอนายทะเบียนแหงทองที่อ่ืน  พ.ศ. 2551              209 
44. กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกดิและสัญชาต ิ
      ของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เดก็เรรอน  หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้  
      พ.ศ. 2551         210 - 212

 45. กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกบัการโตแยงหรือช้ีแจง 
      ขอเท็จจริง การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีน  
      พ.ศ. 2551         213 - 215 
46. กฎกระทรวง กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบตัิเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
      และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  พ.ศ. 2551      216 – 218 
47. กฎกระทรวง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการทะเบยีนราษฎร  พ.ศ. 2551             219 
48. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบยีนราษฎร  พ.ศ. 2535 
      (รวมฉบับแกไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที่ 5  พ.ศ.  2551)    220 - 264 
49. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวยการจัดทําทะเบยีนราษฎรดวยระบบ 
      คอมพิวเตอร  พ.ศ. 2538       265 – 266 
50. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวยการพจิารณาลงรายการสถานะบุคคล 
      ในทะเบียนราษฎรใหแกบุคคลบนพื้นที่สูง  พ.ศ. 2543    267 - 276 
51. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวยการสํารวจและจดัทําทะเบยีน 
      สําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548    277 - 280 
 
 
 



 

 
 

งานบัตรประจําตัวประชาชน 
52. พระราชบัญญัติ  บัตรประจําตวัประชาชน พ.ศ. 2526     
      (รวมฉบับแกไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542)    281 - 285 

 53. กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
      บัตรประจาํตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิม่เติม                     286 - 291 
54. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด 

                   ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2528    292 - 293 
55. ระเบียบกรมการปกครอง  วาดวยการจดัทําบัตรประจาํตัวประชาชน พ.ศ. 2538 

                    และฉบับแกไขเพิ่มเติม       294 - 304 
56. ระเบียบกรมการปกครอง  วาดวยการจดัทําบัตรประจาํตัวประชาชน  
      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539        305 - 307 
 
 
 

 
 
 
 

 
                      “...หลักท่ีวาทุกคนตองทราบถึงกฎหมายและตองทําตามกฎหมายนั้นรูสึกวา
บางครั้งก็ใชไมได เพราะวากฎหมายไมถึงประชาชน ตองนึกบางวาเปนความผิดทางราชการ   
ท่ีไมสามารถจะนํากฎหมายไปใหถึงประชาชน...”  
 
 พระบรมราโชวาท ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการ ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 “...การที่อยูกับกฎหมายและใชกฎหมายมากๆ นั้น อาจทําใหติดในตัวบท 
กฎหมายมากไป และทําใหเห็นวาลําพังตัวบทกฎหมายจะใหความยุติธรรมไดโดยสมบูรณ 
ความจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับกําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเปนหลักวินิจฉัยใน
การอํานวยความยุติธรรม หาใชปจจัยสําคัญสิ่งเดียวในการใหความยุติธรรมไม...     การอํานวย
ความยุติธรรมจึงตองอาศัยตัวผูใชกฎหมายเปนปจจัยสําคัญดวยเทา ๆ กันกับตัวบทกฎหมาย...” 
 
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักงาน
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  ณ อาคารใหมสวนอัมพร วนัที่ 16 ต.ค.2521  
 
 
 

 
 



  302 

 ขอ 44 คูฉบับใบรับ และใบแทนใบรับ หามฉีกออกจากเลมโดยเดด็ขาด ในการจดัเก็บใหเย็บรวมกนัเปนปก 
ปกละ 10 เลม โดยเรียงตามเลขหมายคําขอมีบัตร เสร็จแลวใหเขยีนเลขหมายคําขอมบีัตรเร่ิมตนและเลขสุดทายของแต
ละปกไวบนสนัของปกนั้น 
 ความในขอ 45 ถูกยกเลิกและใหใชความใหมแทนโดยขอ 3 แหงระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 ดังตอไปนี้ 

 ขอ 45 อายุการเก็บเอกสารเกีย่วกับบัตร ใหเก็บไวตามระยะเวลา ดังนี ้
 (1) บัตรที่ไดรับคืน หรือเรียกคืนจากผูขอมีบัตรทุกกรณใีหเก็บไวไมนอยกวา 12 ป 
 (2) คําขอ บ.ป.1 ใหเก็บไวไมนอยกวา 12 ป 
 (3) ใบรับ และใบแทนใบรับ รวมทั้งคูฉบับ ใหเก็บไวไมนอยกวา 12 ป 
 (4) บันทึกการสอบสวนและสําเนาหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาจัดทําบตัรใหเก็บไวไมนอยกวา 12 ป 
 (5) ทะเบียนบตัรประจําตัวประชาชน ใหเกบ็ไวไมนอยกวา 12 ป 
 (6) ทะเบียนไมโครฟลม ไมโครฟลมคําขอ บ.ป.1 ฟลมรูปถายผูขอมีบัตร และขอมูลรายการเกีย่วกบับัตร          
ที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลทะเบียนบัตร ใหเก็บไวไมนอยกวา 18 ป 
 ขอ 46 ในเดือนกุมภาพันธของทกุป ใหพนักงานเจาหนาที่สํารวจเอกสารเกี่ยวกับบตัรที่ครบกําหนดอายกุารเกบ็
ในปนั้น แลวทําบัญชีเอกสารเกี่ยวกับบัตรที่ขอทําลายตามแบบ บ.ป.6 เสนอผูวาราชการจังหวดั หรือปลัด
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เพื่อพจิารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติในกรณีมีเหตจุําเปนอื่น ๆ 
 ขอ 47 ใหผูวาราชการจังหวดั หรือปลัดกรงุเทพมหานคร แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร
เกี่ยวกับบัตร ประกอบดวยพนักงานเจาหนาที่เปนประธานกรรมการ และกรรมการอีกไมนอยกวาสองคน โดยแตงตั้ง
จากขาราชการตั้งแตจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป ใหมีหนาที่ควบคุมการทําลายเอกสารเกี่ยวกบับัตร 
ซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว และรายงานผลตอผูมีอํานาจอนุมัต ิ
 ขอ 48 การทําลายเอกสารเกีย่วกับบัตร ใหทําลายโดยการเผา หรือวิธีการอื่นใดที่จะไมใหเอกสารนัน้อานเปน
เร่ืองได หรือสามารถนํากลับมาใชอีกได เมือ่ทําลายเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการทําลายเอกสาร ทําบันทึกลงนาม
รวมกันเสนอตอผูวาราชการจงัหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีเพื่อทราบ 

 กอนการทําลายใหพนักงานเจาหนาทีจ่ําหนายรายการเกีย่วกับบัตรเลขหมายคําขอที่ไดรับอนุมัติใหทําลายออก
จากทะเบียน บ.ป.5 ดวยการขีดฆาดวยปากกาสีแดง พรอมลงหมายเหตวุาไดรับอนมุัติใหทําลายแลว 
 ขอ 49 การทําลายเอกสารเกีย่วกับบัตร ในสวนที่เก็บรักษาไวที่สํานกังานทะเบยีนบัตรประจําตัวประชาชน ให
หัวหนาสวนราชการแหงสถานที่ดังกลาว แตงตั้งเจาหนาที่จํานวนไมนอยกวา 3 คน จากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ทําหนาที่สํารวจเอกสารเกีย่วกับบัตรที่ครบกําหนดอายกุารเก็บในปนัน้ แลวจดัทําบญัชีขออนุมัติทําลาย
เสนอตออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารเกีย่วกับบัตร 
 การแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารและวิธีการทําลาย ใหดําเนนิการตามขอ 47 และขอ 48 โดยอนุโลม 

หมวด 7 แบบพิมพ 
 ขอ 50 แบบพมิพที่ใชในการปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชน นอกเหนือจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง    
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยบัตรประจําตวัประชาชน ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ทายระเบยีบนี้ ดงันี้ 
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 (1) บ.ป.3 เปนใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม* สําหรับพนักงานเจาหนาที่ใชออกใหกับผูขอมีบัตร ในการ
จัดทําบัตรกรณีที่ตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
            * ใบเสร็จรับเงินทายระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538    ถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหง
ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  และใหใชแบบใบเสร็จรับเงินทายระเบียบ
ใหมนี้แทน 

 (2) บ.ป.4 เปนหนังสือนําสงคําขอ บ.ป.1 และฟลมรูปถาย ใชสําหรับนาํสงคําขอ บ.ป.1 และฟลมรูปถายของ
อําเภอ กิ่งอําเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ไปผลิตบัตรที่สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
 (3) บ.ป.5 เปนทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับพนักงานเจาหนาที่ใชคุมรายการออกบัตร และการ
จําหนายของอําเภอ กิ่งอําเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา 
 (4) บ.ป.6 เปนบัญชีสํารวจรายการเอกสารเกี่ยวกับบัตรทีข่อทําลาย สําหรับพนักงานเจาหนาทีใ่ชสํารวจเอกสาร
เกี่ยวกับบัตรทกุประเภท ที่มอีายุการเก็บครบกําหนดและจะขออนุมัติทาํลายตามระเบยีบนี ้
 มีความเพิ่มขึ้นเปน (5) ของขอ 50 โดยขอ 5 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทํา บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2541 ดังตอไปนี้ 

 “(5) บ.ป.7 เปนบันทึกการรับแจงเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทําลายสําหรับ
พนักงานเจาหนาที่ใชบันทกึเพื่อรับแจงกรณีบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบรับคําขอมีบัตรหรือใบแทนใบรับคาํขอมี
บัตรสูญหาย หรือถูกทําลาย” 
       มีความเพิ่มขึ้นเปน ขอ 50/1 โดยขอ 4 ของระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2550 ดังตอไปนี้ 

        “ขอ 50/1 ใบเสร็จรับเงิน (บ.ป.3) ซ่ึงจัดพมิพขึ้นตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทาํบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2538 ที่ยังคงมีเหลืออยูใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด” 
 ขอ 51 แบบพมิพที่ใชปฏิบัตงิานบัตรประจาํตัวประชาชนทุกประเภท ใหอําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาล และเมือง
พัทยา เบิกจากจังหวดั สวนเขตใหเบกิจากกรุงเทพมหานคร 

หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 52 ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทย ไมวากรณีใด ๆ ยอมหมดสิทธิใชบตัรและจะตองมอบบัตรคืนแกพนักงาน
เจาหนาทีแ่หงทองที่ซ่ึงตนมีช่ืออยูในทะเบยีนบานในวันที่เสียสัญชาติไทย 
 การดําเนนิการกับบัตรที่ไดรับคืน หรือเรียกคืนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที ่กรมการปกครองกําหนด 
 ขอ 53 บัตรซึ่งพิมพรายการชือ่ตัว ช่ือสกุล วันเดือนปเกดิ หรือเลขประจาํตัวประชาชนของผูถือบัตร ไมตรงกับ
ขอเท็จจริงตามรายการในทะเบียนบาน หรือคําขอ บ.ป.1 และบัตรซึ่งติดรูปถายสลับตัว ผูถือบัตรจะตองสงคืนบัตร
ดังกลาวแกพนักงานเจาหนาที่โดยเร็ว ใหดําเนินการแกไขตามวิธีการที่กรมการปกครองกําหนด 
 ขอ 54 ใหอําเภอ กิ่งอําเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา จดัทํารายงานผลการจัดทําบตัรประจําตัวประชาชน   
การเบิกจายวัสดุอุปกรณ แบบพิมพ และฟลมถายรูปเพื่อใชทําบัตร และจํานวนอัตรากําลังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบัตร
ประจําตัวประชาชน เสนอผานจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ไปยังกรมการปกครอง ภายในระยะเวลาที่
กรมการปกครองกําหนด 
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ขอ 55 ทุกเดือนมกราคมของทุกป ใหนายอาํเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอผูอํานวยการเขต 
ปลัดเทศบาล และหวัหนาสํานักปลัดเมืองพัทยา จดัใหมกีารรณรงคประชาสัมพันธใหผูที่จะตองขอมีบัตรในปนัน้ทราบ
เปนการลวงหนาอยางทั่วถึง 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ประกาศ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 
ชูวงศ ฉายะบตุร  อธิบดีกรมการปกครอง 
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  ตามที่ไดออกระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538 ไวแลวนั้น         
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 อนุมัติใหกระทรวงมหาดไทยดําเนนิการโครงการจัดทําระบบ
ใหบริการประชาชนทางดานการทะเบยีนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานบัตรประจําตัว
ประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย และสอดคลองกับโครงการดังกลาว จึงออกระเบียบ
เพิ่มเติมระเบยีบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538 ใหถือปฏิบัติ ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบยีบกรมการปกครอง วาดวยการจดัทําบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2539” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหความตามขอ4 ถึงขอ 55 แหงระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทาํบัตรประจาํตัวประชาชน       
พ.ศ. 2538 เปนสวนที่ 1 ของระเบียบดังกลาว และใหเพิม่ความตอไปนี้เปนสวนที่ 2 ของระเบียบกรมการปกครอง         
วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538 

สวนที่  2 การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร 
 ขอ 56 ระเบียบในสวนนี ้
 “จังหวดั” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
 “อําเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอําเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา 
 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ผูอํานวยการเขต ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยา 
 ขอ 57 เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศกําหนดใหเขตทองที่จังหวดัใด ดําเนินการออกบัตรประจําตวั
ประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร ใหใชระเบียบสวนนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับ
แนวทางปฏิบัติที่มิไดกลาวถึงหรือมิไดกําหนดไวในระเบียบสวนนี้ใหนําความในสวนที่ 1 ของระเบียบนี้มาใชบงัคับ 
 ขอ 58 ใหนายอําเภอ มีหนาที่กํากับ ดแูลการจัดทําบัตรและควบคุมระบบการออกบตัรตามระเบียบนี้อยาง
เครงครัด และหามมิใหผูไมมีหนาที่เกีย่วของหรือไมมีคาํสั่งใหรับผิดชอบงานบัตรประจําตัวประชาชน ดําเนนิการใด ๆ 
เกี่ยวกับระบบการออกบัตรดวยคอมพวิเตอรโดยเด็ดขาด 

หมวด  1 การขอมบีัตร และการออกบัตร 
 ขอ 59 ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหมหรือขอเปล่ียนบัตร ใหเจาหนาทีเ่รียกหลักฐานเอกสารหรือสอบสวน     
เจาบานหรือบคุคลผูนาเชื่อถือ แลวแตกรณ ีตามที่กําหนดไวในขอ 10 และดําเนนิการตรวจรายการของผูขอระหวาง
สําเนาทะเบยีนบาน (ท.ร.14) กับรายการในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเมื่อเห็นวาถูกตองตรงกันก็ใหจัดพิมพรายละเอียด
ลงในคําขอ บ.ป.1 แลวรวบรวมคําขอดังกลาวพรอมดวยหลักฐานของผูเสนอตอพักงานเจาหนาที ่
 ขอ 60 เมื่อพนกังานเจาหนาที่ไดรับคําขอ บ.ป.1 และหลกัฐานประกอบคําขอ ใหตรวจสอบความถูกตอง
ระหวางรายการในคําขอ บ.ป.1 กับหลักฐานดังกลาว และเมื่อพิจารณาเห็นวาผูขอมีคณุสมบัติครบถวนตามทีก่ําหนด 
และหลักฐานเปนที่เชื่อถือได ก็ใหมีคําสั่งอนุญาตและดาํเนินการถายรูปผูขอมีบัตร 

ระเบียบกรมการปกครอง  วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 
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 ขอ 61 กรณีการขอมีบัตรใหมเนื่องจากบัตรหายหรือบัตรถูกทําลายและผูยื่นคําขอไมมีหรือไมอาจแสดง
หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกใหซ่ึงมรูีปถายผูขอมีบัตร และกรณมีีเหตุสงสัยวาจะมีการทจุริตหรือพนักงาน
เจาหนาทีพ่ิจารณาเห็นวาหลักฐานที่ผูขอมบีัตรนํามาแสดงไมสามารถพิสูจนยนืยันบคุคลและคุณสมบัติของผูขอได     
ใหพนกังานเจาหนาตรวจสอบรายการทําบตัรเดิมของผูขอมีบัตรจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ในกรณีที่ฐานขอมูลทะเบียนบัตรไมปรากฏรายการทําบัตรเดิมของผูขอมีบัตร หรือรายการทําบัตรเดิมซึ่งรวมถึง
ภาพใบหนาไมตรงกับขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ผูขอมีบัตรนํามาแสดง ใหพนกังาน    เจาหนาทีต่รวจสอบพิจารณาวา
รายการใดถูกตอง โดยอาจเรียกหลักฐานเอกสารหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมไดเทาที่จําเปนหากเชื่อไดวาหลักฐาน
ที่ผูขอนํามาแสดงนั้นเปนรายการที่ถูกตอง ก็ใหดําเนนิการจัดทําบัตรใหแกผูขอ 

ขอ 62 กรณีหลักฐานที่ผูขอมีบัตรนํามาแสดงและรายการทําบัตรเดิมในฐานขอมูลทะเบียนบัตรไมสามารถ
ยืนยนับุคคลผูขอมีบัตรไดไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหพนกังานเจาหนาที่ระงับการจดัทําบัตรและ ยกเลิกคําขอ บ.ป.1 และ
รายการขอมีบัตรที่บันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลขหมายคําขอนั้น โดยบนัทึกสาเหตุทีไ่มอาจดําเนินการไดไว
ใหชัดเจน สวนคําขอ บ.ป.1 และหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของใหแยกแฟมเก็บไวตางหาก เมื่อมีเหตเุพียงพอที่จะเชือ่ไดวา
ผูขอมีบัตรรายนั้นมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดใหมบีัตรได ก็ใหจัดทําบัตรใหโดยกําหนดเลขหมายคําขอมีบัตรใหใหม 
 กรณีตามวรรคแรกหากพบวาการขอมีบัตรในครั้งนั้นมีการทุจริต ใหพนกังานเจาหนาที่แจงความตอพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจเพื่อใหดาํเนินคดกีับผูขอมีบัตรโดยเรว็ 
 ขอ 63 เมื่อพนกังานเจาหนาที่อนุญาตใหผูขอรายใดมีบตัร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบตัร ใหดําเนินการออกบัตร
แกผูขอดวยระบบคอมพิวเตอร 
 การออกบัตรตามวรรคแรกใหแกผูขอรายใด ใหพนักงานเจาหนาที่ผูส่ังอนุญาตใหทําบัตรสําหรับผูขอรายนั้น 
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง 

หมวด  2 การมอบบัตรและการรายงาน 
 ขอ 64 บัตรที่พิมพรายการผูขอมีบัตรและเคลือบวัสดุปองกันการปลอมแปลงแลว ใหเจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองตรงกันของรายการในบัตรกับรายการในคําขอ บ.ป.1 สําหรับเลขหมายคําขอนั้นและบัตรเดิมที่ผูขอนํามาแสดง
หรือหลักฐานเอกสารอื่น (กรณีไมมีบัตรเดมิ) กอนมอบบตัรใหแกผูขอ 
 กรณีตามวรรคแรก หากรายการในบัตรไมถูกตอง เชน รูปถายสลับตัว หรือรายการชื่อตัว  ช่ือสกุล หรือ วนั
เดือนปเกดิ ไมถูกตอง ใหพนกังานเจาหนาที่ดําเนินการแกไขดวยการออกบัตรใหมใหแกผูขอ โดยกําหนดเลขหมาย     
คําขอมีบัตรใหม สําหรับบัตรเดิมที่มีรายการไมถูกตองใหทําลายดวยการตัดบัตรหรือวิธีการใดมใิหสามารถนําบัตรนั้น
ไปใชไดอีก สวนคําขอ บ.ป.1 และรายการขอมีบัตรที่บันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบัตรเลขหมายเดิมนั้น ให
ยกเลกิและบันทึกสาเหตุของการยกเลิกไวใหชัดเจนดวย โดยการดําเนนิการดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน
ส้ินวันทําการนั้น ๆ 
 กรณีตามวรรคแรก หากรายการในบัตรถูกตอง แตสภาพของบัตรอยูในลักษณะไมสมบรูณหรือไมนาจะ
นําไปใชงานได เชน รูปถายมืดหรือมัวจนไมสามารถเห็นภาพไดชัดเจน หรือรายการในบัตรพิมพตดิไมครบถวน ให
พนักงานเจาหนาที่แกไขดวยการออกบัตรใหมใหแกผูขอโดยใชเลขหมายคาํขอมีบัตรเดิมนั้นสวนบตัรเดิมที่ไมสมบูรณ
ใหทําลายเชนเดียวกับวรรคสอง 
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 ขอ 65 การมอบบัตร ใหมอบเจาของบัตรโดยตรง โดยใหผูรับบัตรลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิว้มือ และ  
ลงวัน เดือน ป ที่รับบัตรไวในคําขอ บ.ป.1 สําหรับเลขหมายคําขอนั้นเพือ่เปนหลักฐาน 
 ขอ 66 การมอบบัตรหากตรวจพบวา ผูมีรายการในบัตรเปนผูไมมีสิทธิมีบัตรไมวาดวยเหตใุด ๆ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ส่ังงดมอบบัตรนั้น แลวทําเครื่องหมายที่บัตรดวยการเจาะรแูละจําหนายคําขอ บ.ป.1 และรายการขอมีบัตรที่
จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลขหมายคําขอนัน้ โดยระบุสาเหตุของการงดมอบบัตรไวดวย 
 กรณีตามวรรคแรก หากเปนการกระทําทุจริต ก็ใหดําเนนิการตามขอ 62 วรรคสอง 
 ขอ 67 ใหเจาหนาที่รวบรวมคําขอ บ.ป.1 ที่ไดออกบัตรใหแกผูขอมีบัตรแลวสงไปถายรูปดวยระบบไมโครฟลม 
หรือระบบคอมพิวเตอรที่สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนทุกวันสิ้นสัปดาห โดยจะสงทางไปรษณยีหรือให
เจาหนาทีน่ําสงดวยตนเองกไ็ด 
 เมื่อสํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนถายรูปคําขอ บ.ป.1 ตามวรรคแรกแลว ใหสงคําขอดังกลาวคืน
ไปใหพนักงานเจาหนาที่ทองที่ที่สงคําขอฉบับนั้นเพื่อเกบ็รักษาไวตามระเบียบ 
 ขอ 68 ใหพนกังานเจาหนาที่รายงานผลการออกบัตรเสนอตอนายอําเภอ ทุกสิ้นวันทาํการหากไมสามารถ
รายงานไดภายในวนันั้น ใหรีบรายงานในวนัทําการรุงขึ้นทันที 
 การรายงานตามวรรคแรกใหจัดทําเปนเอกสารตามแบบทายระเบยีบนี้ และเมื่อรายงานแลวใหจดัเกบ็ไวเพื่อเปน
หลักฐานตรวจสอบอางอิง 
 ขอ 69 ใหยกเลิกทะเบียนบตัรประจําตัวประชาชนตามแบบ บ.ป.5 ของระเบียบกรมการปกครองวาดวยการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538 และใหใชฐานขอมูลทะเบียนบัตรที่จัดเก็บไวดวยระบบคอมพิวเตอรแทน 

หมวด 3 การเบิกจายและเก็บรักษาวัสดุท่ีใชออกบัตร 
 ขอ 70 วัสดุตัวบัตรที่ใชในการออกบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรและวัสดุเคลือบบัตรปองกันการปลอมแปลง   
ใหจังหวดัเบิกจากกรมการปกครองโดยตรง และใหจาจังหวัดและผูอํานวยการกองปกครองและทะเบียน 
กรุงเทพมหานคร หรือผูที่มอบหมาย แลวแตกรณี เปนผูมหีนาที่ในการเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจาย 
 สําหรับอําเภอ ใหพนกังานเจาหนาที่เบกิจากจังหวัดและใหมีหนาที่รับผิดชอบการเก็บรักษาและควบคุมการ  
เบิกและใชวัสดุตัวบัตรและวสัดุเคลือบบัตร 
 ขอ 71 การเก็บรักษา การควบคุมและการเบิกจายวัสดุตวับัตรและวัสดุเคลือบบัตรปองกันการปลอมแปลง      
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บรักษา การควบคุมและการเบิกจายแบบพิมพใบรับ บ.ป.2 และใบแทนใบรับ บ.ป.2 ก 
เฉพาะการเบกิจายของอําเภอ ใหแจงยอดคงเหลือของวัสดตุัวบัตรและวสัดุเคลือบบัตรปองกันการปลอมแปลง              
ที่เหลืออยู ณ วนัที่ขอเบิกนัน้ ไวในหนงัสือถึงจังหวัดดวยทุกครั้ง 
 ขอ 72 การใชวัสดตุัวบัตรในการออกบัตร ใหใชเรียงตามลําดับของเลขรหัสกํากับบัตร  กอน-หลัง ตามที่ปรากฏอยูดานหลังของบัตร” 
 ขอ 73 ใหอธิบดีกรมการปกครองรักษาการตามระเบียบนี ้มีอํานาจตีความและวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
และใหมีอํานาจสั่งการกําหนดรายละเอยีดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
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