
ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง 
ว่ำดว้ยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที ่ 6) 

พ.ศ.  2561 
 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่   4  กรกฎำคม  2560  เห็นชอบมำตรกำรขับเคลื่อน  
แนวทำงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ  โดยให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน 
ของรัฐจัดท ำฐำนข้อมูลเอกสำรในควำมรับผิดชอบและด ำเนินกำรเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง
ของกรมกำรปกครองเพื่อใช้ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชนโดยยกเลิกส ำเนำเอกสำร  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรปฏิบัติในกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่ขอรับบริกำร  อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ  8/2  (1)  แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  2551  ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  
(ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2561”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกควำมในข้อ  4  ของระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียน

รำษฎร  พ.ศ.  2535  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  4  เมื่อมีผู้แจ้งขอด ำเนินกำรใด ๆ  เกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำร้อง

หรือนำยทะเบียนเรียกตรวจบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำร้อง  ถ้ำผู้ยื่นค ำร้องเป็นผู้ได้รับมอบหมำย
หรือได้รับมอบอ ำนำจจำกเจ้ำของรำยกำรทะเบียนหรือผู้มีหน้ำที่แจ้งตำมกฎหมำย   ให้เรียกตรวจ 
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ได้รับมอบหมำยหรือได้รับมอบอ ำนำจ  หนังสือมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจ  
และบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบหมำยหรือมอบอ ำนำจ  
ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว  ส่วนกรณีที่ผู้ยื่นค ำร้องเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชน
ตำมกฎหมำยให้เรียกตรวจบัตรประจ ำตัวอื่นที่รำชกำรออกให้  หนังสือเดินทำง  หรือใบส ำคัญประจ ำตัว
คนต่ำงด้ำว  หรือเอกสำรรำชกำรอื่นที่สำมำรถใช้แสดงตัวบุคคลได้ 

กำรตรวจรำยกำรบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือเอกสำรรำชกำรอื่นตำมวรรคหนึ่ง  ให้ตรวจ 
จำกระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง  กรมกำรปกครอง  หำกผลกำรตรวจ
ไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลที่ตรวจพบไม่ตรงกับข้อมูลตำมบัตรหรือเอกสำรของผู้ยื่นค ำร้อง  และนำยทะเบียน
ไม่อำจพิจำรณำคุณสมบัติตำมกฎหมำยของผู้ยื่นค ำร้องได้   ให้แจ้งผลกำรตรวจและค ำแนะน ำ 
ในกำรด ำเนินกำรให้ผู้ยื่นค ำร้องทรำบเป็นหนังสือเพ่ือให้แก้ไขภำยใน  7  วัน  เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำ
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ดังกล่ำวแล้ว  ผู้ยื่นค ำร้องไม่ได้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของนำยทะเบียน  ให้นำยทะเบียนจ ำหน่ำย 
ค ำร้องนั้น” 

ข้อ 4 ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  4/1  ของระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535 

“ข้อ  4/1  กำรเรียกหลักฐำนเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของนำยทะเบียนในกำรรับแจ้ง
จดบันทึก  หรือด ำเนินกำรใด ๆ  เกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร  ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรที่เป็นต้นฉบับ  
ใบส ำคัญ  หรือส ำเนำเอกสำร  ให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำร้องหรือนำยทะเบียนตรวจสอบเอกสำรนั้น 
จำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงในระบบคอมพิวเตอร์   แทนกำรเรียกหลักฐำนเอกสำรจำกผู้ยื่นค ำร้อง   
เว้นแต่กรณีที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร  หรือจ ำหน่ำยรำยกำร  หรือบันทึกข้อควำมเพ่ิมเติม 
ในเอกสำรที่เป็นต้นฉบับที่อยู่ในควำมครอบครองของตน  ให้เรียกเอกสำรนั้นเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง  หรือจ ำหน่ำยรำยกำร  หรือบันทึกข้อควำมเพ่ิมเติมได้   

กรณีตำมวรรคหนึ่ง  ถ้ำตรวจไม่พบข้อมูลหรือหลักฐำนเอกสำรนั้นจัดท ำขึ้นโดยส่วนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่ไม่ได้เชื่อมโยงฐำนข้อมูลเอกสำรกับฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง  ให้แจ้งผู้ยื่นค ำร้อง
ทรำบโดยทันทีแล้วท ำหนังสือสอบถำมไปที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ออกเอกสำรนั้นเพ่ือคัดข้อมูล  
หรือจัดท ำส ำเนำเอกสำรส่งกลับมำให้นำยทะเบียนภำยใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว  
โดยไม่ให้เป็นภำระแก่ผู้ยื่นค ำร้อง  เว้นแต่ผู้ยื่นค ำร้องได้แสดงควำมประสงค์ที่จะน ำหลักฐำนเอกสำร 
ที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำร้องหรือนำยทะเบียนขอตรวจหรือคัดส ำเนำจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
มำมอบให้แทนกำรท ำหนังสือแจ้งขอควำมร่วมมือไปยังส่วนรำชกำรนั้น  ๆ  ก็ให้ด ำเนินกำรได้ 
ตำมควำมประสงค์โดยให้ เจ้ำหน้ำที่บันทึกไว้ในค ำร้องแล้วให้ผู้ยื่นค ำร้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน   
และเมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลกำรด ำเนินกำรแล้ว   ให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำร้องแจ้งผู้ยื่นค ำร้องให้มำ 
ด ำเนินกำรโดยเร็ว” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกควำมในข้อ  107  ของระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  107  กำรเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมข้อ  93  ข้อ  97  และข้อ  98  ของระเบียบ
ส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535  ให้นำยทะเบียนอ ำเภอ 
หรือนำยทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   ตรวจสอบหลักฐำนของผู้ร้องเพ่ือพิสูจน์สถำนะกำรเกิด 
และสัญชำติว่ำผู้ร้องเกิดในประเทศไทยหรือไม่  เป็นผู้มีสัญชำติไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติหรือไม่  
แล้วรวบรวมพยำนหลักฐำนพร้อมเสนอควำมเห็นให้นำยอ ำเภอพิจำรณำอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน  
ถ้ำนำยอ ำเภอพิจำรณำเห็นว่ำไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติของผู้ร้องได้  ให้นำยทะเบียนอ ำเภอ
หรือนำยทะเบียนท้องถิ่นจัดท ำทะเบยีนประวตัิบคุคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบยีนใหแ้กผู่้ร้องเชน่เดียวกับข้อ  57” 

ข้อ 6 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  107/1  ของระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วย 
กำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535   
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“ข้อ  107/1  ในกำรขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนหรือขอจัดท ำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มี 
สัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  หำกนำยอ ำเภอหรือนำยทะเบียนผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
หรืออนุญำตพิจำรณำแล้วเห็นว่ำพยำนหลักฐำนของผู้ขอที่เป็นประจักษ์พยำนมีไม่เพียงพอ  ให้ใช้พยำนแวดล้อม
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ขอประกอบกำรพิจำรณำได้   กรณีพยำนหลักฐำนขำดควำมน่ำเชื่อถือ 
หรือมีพิรุธ  หรือผู้ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนหรือขอจัดท ำทะเบียนประวัติมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงไม่สุจริต  
ให้นำยอ ำเภอหรือนำยทะเบียนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยและระเบียบ   สั่งไม่อนุมัติหรือไม่อนุญำต 
ในค ำขอแล้วแจ้งค ำสั่ง  เหตุผลที่ไม่อนุมัติหรือไม่อนุญำต  สิทธิในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งและระยะเวลำ 
กำรอุทธรณ์ให้ผู้ขอทรำบเป็นหนังสือโดยเร็ว”   

ข้อ 7 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นวรรคสำมของข้อ  127  ของระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535   

“กำรคัด  หรือคัดและรบัรองส ำเนำรำยกำรเอกสำรทะเบยีนรำษฎรจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบยีนรำษฎร
ตำมวรรคหนึ่ง  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอคัด  หรือคัดและรับรองส ำเนำรำยกำรทะเบียนรำษฎรเป็นภำษำอังกฤษ
ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนดก็ได้”   

ข้อ 8 ให้ยกเลิกแบบพิมพ์  ท.ร.1/ก  (แบบรับรองรำยกำรทะเบียนคนเกิดที่คัดรำยกำร 
จำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร)  ท.ร.4/ก  (แบบรับรองรำยกำรทะเบียนคนตำยที่คัดรำยกำร 
จำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร)  และ  ท.ร.15  (บันทึกกำรรับแจ้งเอกสำรเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร
สูญหำยหรือถูกท ำลำย)  ตำมข้อ  134  (3  ทวิ)  (8  ทวิ)  และ  (19  ทวิ)  ตำมล ำดับ  ท้ำยระเบียบ
ส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
ส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  2544  และให้ใช้แบบพิมพ์  
ท.ร.1/ก  ท.ร.4/ก  และ  ท.ร.15  ท้ำยระเบียบนี้แทน 

ข้อ 9 ห้ำมมิให้ เจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนผู้มีอ ำนำจลงชื่อในค ำร้องและเอกสำร 
กำรทะเบียนรำษฎร  ใช้ตรำยำงลำยมือชื่อประทับในค ำร้องและเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร 
แทนกำรลงลำยมือชื่อด้วยตนเองโดยเด็ดขำด  และเมื่อนำยทะเบียนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยลงลำยมือชื่อ
แล้วให้ใส่วงเล็บชื่อตัวและชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงไว้ด้วย   และไม่ต้องประทับตรำสัญลักษณ์ใด ๆ   
ในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรทุกประเภท   

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  31  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ร้อยต ำรวจโท  อำทติย ์ บุญญะโสภตั 
ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 

 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



บาร์โคด้ 
 
ท.ร. 1/ก  

แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) 
 
ส านักทะเบียน 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

1. 

เด็ก 

ที่เกิด 

1.1 ช่ือตัว – ช่ือสกุล 
 

1.2 เพศ 1.3 สัญชาต ิ

1.4 เกิดเมื่อวันที่        เดือน            พ.ศ. เวลา        น. ตรงกับวัน  ขึ้น         ค่ า เดือน ปี 

1.5 สถานท่ีเกิด 

 

1.6 เป็นบุตรล าดับที ่ 1.7 ผู้ท าคลอด 1.8 น้ าหนักแรกเกดิ                                  กรัม 

1.9 เพิ่มชื่อเข้าทะเบยีนบ้านเลขท่ี 

 

 

1.10 เลขรหัสประจ าบ้านท่ีเพิ่มชื่อเข้า 

2.
มารดา 

2.1 ช่ือตัว – ช่ือสกุลก่อนสมรส 2.2 เลขประจ าตัวประชาชน 2.3 อาย ุ

             ปี 

2.4 สัญชาต ิ 2.5 เกิดที่จังหวัด                                      ประเทศ 

2.6 ที่อยู่ 

 

3. 

บิดา 

3.1 ช่ือตัว – ช่ือสกุล 

 

3.2 เลขประจ าตัวประชาชน 3.3 อาย ุ

             ปี 

3.4 สัญชาต ิ 3.5 เกิดที่จังหวัด                                      ประเทศ 

3.6 ที่อยู่ 

 

4. 

ผู้แจ้ง 

4.1 ช่ือตัว – ช่ือสกุล 4.2 เลขประจ าตัวประชาชน 
 

4.3 อาย ุ

             ปี 

4.4 ที่อยู่ 

4.5 ความเกี่ยวพันกับเด็ก 4.6 หนังสือรับรองการเกิด 4.7 ใบรับแจ้งการเกดิ 

บันทึกเพิ่มเติม 

รับรองว่าเป็นรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 
วันท่ี           เดือน                     พ.ศ. 

 

นายทะเบียน 



ท.ร. 4/ก  

ค ำร้องที่         แบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) 

ส ำนักทะเบียน            

    เลขท่ี 

1. 

ผู้ตำย 

1.1 ช่ือตัว-ช่ือสกุล 1.2 เลขประจ ำตัวประชำชน 1.3 เพศ 1.4 อำย ุ

          ปี 

1.5 สัญชำต ิ 1.6 อำชีพ 1.7 สถำนภำพกำรสมรส 

 
1.8 ที่อยู่ 

 

2. 
รำยกำร

ตำย 

2.1 ตำยเมื่อ                                 เวลำ               น. 2.2 ผู้รักษำก่อนตำย 

2.3 หนังสือรับรองกำรตำย 2.4 สำเหตุกำรตำย 

3. 

สถำนท่ี
ตำย 

3.1 ช่ือสถำนท่ี ท่ีอยู ่
 
 

3.2 พักอยู่สถำนท่ีตำยนำน 
 
       ปี       เดือน        วัน 

4. 
มำรดำ 
บิดำ 

ของผู้ตำย 

4.1 ช่ือตัว-ช่ือสกุล 
 

4.2 เลขประจ ำตัวประชำชนมำรดำ 

4.3 ช่ือตัว-ช่ือสกุล 
 

4.4 เลขประจ ำตัวประชำชนบิดำ 

5. 

ผู้แจ้ง 

กำรตำย 

5.1 ช่ือตัว-ช่ือสกุล 
 

5.2 เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

5.3 ที่อยู่ 5.4 ควำมเกี่ยวพันเป็น 
 
 

6. 
ศพ 

6.1 จัดกำรศพโดย 
 

6.2 สถำนท่ี 

     7. ใบรับแจ้งกำรตำย 8. วันท่ีรับแจ้งกำรตำย 

บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 

รับรองว่ำเป็นรำยกำรจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร 

วันท่ี          เดือน                     พ.ศ. 
 

นำยทะเบียน 

บำร์โคด้ 



แผ่นที่.................                        ท.ร.15 

 
บันทึกการรับแจ้งเอกสารทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกท าลาย 

ส ำนักทะเบียน..........................................................         จังหวัด....................................... . 

ล ำดับ วัน เดือน ปี 
เวลำ 

บันทึกข้อควำมกำรรับแจ้ง 

          วันนี้ ข้ำพเจ้ำ ชื่อ........................................................................... อำยุ..............ปี  

เลขประจ ำตัวประชำชน................................................................ ที่อยู่บ้ำนเลขท่ี.............. 
..........................................................................................โทรศัพท์........................... ......... 
ได้มำพบนำยทะเบียนเพ่ือแจ้งเอกสำรทะเบียนรำษฎรสูญหำย/ถูกท ำลำย ได้แก่ 
     ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน บ้ำนเลขท่ี................................................................. 
     สูติบัตร ของ................................................................................................................. . 
     หนังสือรับรองกำรเกิด (ท.ร.20/1) ของ........................................................................ 
     มรณบัตร ของ...............................................................................................................  
     ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ของ...............................................................................................  
     บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ของ..................................................................... 
     อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... ของ..................................................................... 
เหตุเกิดที่......................................................................เมื่อวนัที่................................. ......... 
ผู้แจ้งมีควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำของเอกสำรในฐำนะ       เจ้ำของ        ผู้ได้รับมอบอ ำนำจ                          
     เจ้ำบ้ำน          อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................                          
โดยขอให้นำยทะเบียนบันทึกไว้เป็นหลักฐำน และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็นควำมจริงทุกประกำร 

         นำยทะเบียนได้รับแจ้งข้อควำมตำมควำมประสงค์ของผู้แจ้งไว้แล้ว และได้อ่ำน  
ให้ฟังแล้วรับว่ำถูกต้อง จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
                             (ลงชือ่)....................................................... ผู้แจ้ง 
                                     (......................................................) 
                             (ลงชือ่)....................................................... นำยทะเบียน 
                                     (......................................................) 
                             (ลงชือ่)....................................................... ผู้จดบันทึก 
                                     (......................................................) 
 

 


