
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏบิัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 

และกําหนดอตัราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
ขอ ๒  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยในกฎกระทรวงนี้ หมายถึง 
(๑) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมืองและมีใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
หรือกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว แลวแตกรณี และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและ
ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

(๒) คนตางดาวซึ่งไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และบุตร
ที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

(๓) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

(๔) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองและบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติ 

 
ขอ ๓  เมื่อมีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยเกิดหรือตาย ใหบุคคลตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๒๑ แจงการเกิดหรือการตาย แลวแตกรณ ี
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๖ ก/หนา ๒๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยดังตอไปนี้ ปฏิบัติเก่ียวกับการเพิ่มชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบาน การแจงการยายที่อยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการ
ทะเบียนราษฎร และการจัดทําทะเบียนประวัต ิ

(๑) คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ ๒ (๑) 
(๒) คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ ๒ (๒) ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกําหนดใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทําทะเบียนบานตามมาตรา ๓๘ 
วรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๕  ใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยดังตอไปนี้ ปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจตรวจสอบ

หรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ และการแจงการยายที่อยู 
(๑) คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ ๒ (๒) ที่นอกจากขอ ๔ (๒) 
(๒) คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ ๒ (๔) ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกําหนดใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดใหมีทะเบียนประวัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง 
 
ขอ ๖  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ ๒ (๓) หากมีความประสงคจะปฏิบัติ

เก่ียวกับการทะเบียนราษฎรตามขอ ๔ ใหรองขอตอนายทะเบียนเพื่อดําเนินการใหได 
 
ขอ ๗  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามขอ ๒ (๑) และ (๒) ที่มีช่ือและรายการบุคคล

ในเอกสารการทะเบียนราษฎรและมีอายุตั้งแตหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณตองมีบัตร
ประจําตัว โดยใหย่ืนคําขอมีบัตรตอนายทะเบียนภายในกําหนดหกสิบวันนับแต 

(๑) วันที่อายุครบหาปบริบูรณ 
(๒) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
(๓) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ 
(๔) วันที่บัตรสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด หรือ 
(๕) วันที่แกไขชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกิดใน

ทะเบียนบาน 
 
ขอ ๘  บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยมีอายุใชไดสิบปนับแตวันที่ออกบัตร 

สําหรับบัตรที่ยังไมหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหใชตอไปไดตลอดชีวิต 
กรณีผูถือบัตรประจําตัวตามขอ ๗ พนจากสถานะการเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย

ตามขอ ๒ (๑) หรือ (๒) ใหบัตรนั้นหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรพนจากสถานะดังกลาวและใหผูนั้น
สงมอบบัตรคืนนายทะเบียนภายในสิบวันนับแตวันที่พนสถานะ 

 
ขอ ๙  บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกใหกอนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือเปนบัตรที่ออกตามกฎกระทรวงนี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐  กรณีมีเหตุจําเปน ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกลุมอื่นมีบัตรประจําตัว
ตามขอ ๗ ได โดยใหนําความในขอ ๘ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๑  ใหกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนซึ่งไมมี

สัญชาติไทย ดังตอไปนี้ 
(๑) การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๕ 

(ก) กรณีทําบัตรครั้งแรกสําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 
 สิบหาปบริบูรณหรือกรณีบัตรเดิมหมดอายุ  ฉบับละ ๖๐ บาท 

(ข) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด  ฉบับละ ๖๐ บาท 
(ค) กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแกไขรายการ 

 ผูถือบัตร  ฉบับละ ๖๐ บาท 
(๒) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา 

 รายการทะเบียนหรือบัตรประจําตัวตามมาตรา ๖  ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๓) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา 

 รายการขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
 ตามมาตรา ๑๔ (๑)  ฉบับละ ๒๐ บาท 

(๔) การแจงการเกิดตางทองที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
 การแจงการตายตางทองที่ตามมาตรา ๒๑ วรรคสี ่
 การแจงการยายที่อยูปลายทางตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือ 
 การแจงการยายที่อยูตางทองที่ตามมาตรา ๓๐ 
 วรรคสี่  ฉบับละ ๒๐ บาท 

(๕) การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา ๓๙ 
 วรรคสอง  ฉบับละ ๒๐ บาท 

 
ขอ ๑๒  ใหยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนซึ่งไมมี

สัญชาติไทย ดังตอไปนี ้
(๑) การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีทําบัตรครั้งแรกสําหรับผู

ที่มีอายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ 
(๒) การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูก

ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
ประกาศกําหนดและไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

(๓) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนหรือบัตร
ประจําตัวตามมาตรา ๖ เพ่ือใชในการดังตอไปนี้ 

(ก) การศึกษาทั่วไป 
(ข) การขอรับการสงเคราะหจากทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้ง
ข้ึนโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือมติคณะรัฐมนตรี 

(๔) การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ในเขตทองที่ที่
ประสบสาธารณภัยตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและไดขอรับสําเนาทะเบียน
บานภายในกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วฒันะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดบัญญัติใหกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใน
การปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรไวในกฎกระทรวง ทําใหกฎกระทรวงกําหนดใหคนตางดาว
ปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไม
สอดคลองกับพระราชบัญญัติที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหมสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดใหคน
ตางดาวปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรฯ เพ่ือกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรและกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากการดําเนินการอัน
เก่ียวกับการทะเบียนราษฎร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


