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แนวทางปฏบิตัด้ิานการทะเบยีนราษฎร

- การเกดิ การตาย

- การแจ้งย้าย

- การเพิ่มช่ือ 

- การแก้ไขรายการ



ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  

วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2561



“ขอ  5  ยกเลิกขอความในขอ 107  และกําหนด

ใหมวาการเพิ่มช่ือในทะเบียนบานตามขอ  93  ขอ  97  

และขอ  98 ของระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการ

จัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  ใหนายทะเบียนอําเภอ

หรือนายทะเบียนทองถ่ินแลวแตกรณี   ตรวจสอบหลักฐาน

ของผูรองเพื่อพิสูจนสถานการณเกิดและสัญชาติวาผูรอง

เกิดในประเทศไทยหรือไม   เปนผูมีสัญชาติไทยตาม

กฎหมายวาดวยสัญชาติหรือไม



แลวรวบรวมพยานหลักฐานพรอมเสนอ

ความเห็นใหนายอําเภอพิจารณาอนุมัติใหเพิ่ม

ชื่อในทะเบียนบาน  ถานายอําเภอพิจารณาเห็น

วาไมอาจพิสูจนสถานการเกิดและสัญชาติของผู

รองได ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียนใหแกผูรอง



“ขอ 6  ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนขอ  107/1      
ในการขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบานหรือขอจัดทําทะเบียน
ประวัติคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไมมีสถานะ
ทางทะเบียน  หากนายอําเภอหรือนายทะเบียนผูมี
อํ านาจอนุมั ติ หรื ออนุญาตพิจารณาแล ว เห็นว า
พยานหลักฐานของผูขอ  ที่ เห็นประจักษพยานมีไม
เพียงพอ  ใหใชพยานแวดลอมที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธ
กับผูขอประกอบการพิจารณาได



แตหากพิจารณาแลว พยานหลักฐานขาด
ความนาเชื่อถือ หรือมีพิรุธสอไปทางทุจริต 
นายอําเภอหรือนายทะเบียน ส่ังไมอนุมัติ
หรือไมอนุญาตตามคําขอได แจงเหตุผลใหผู
รองทราบ เพื่ออุทธรณคําส่ังตอไป



ขอ  7  “การคัด  หรือคัดและรับรอง

สําเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรจาก

ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรตามวรรคหน่ึง   

ผูมีสวนไดเสียจะขอคัด  หรือคัดและรับรองการ

ทะ เบี ยนราษฎร เปนภาษาอั งกฤษตาม ท่ี

ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดก็ได



สํานักทะเบียนกลาง ใหบริการคัดและ
รับรองสําเนาเปนภาษาอังกฤษไดแลวมีจํานวน   
12 ประเภทเอกสาร  ไดแก

(1)  รายการทะเบียนคนเกิด  (ท.ร.1/ก)

(2)  รายการทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก)

(3)  รายการทะเบียนบาน  (ท.ร.๑4/1)



(4)  หนังสือรับรองการเกิด  (ท.ร.๒๐/1)

(5)  ขอมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน   (บ.ป.4)

(6)  รายการทะเบียนสมรส

(7)  รายการทะเบียนหยา

(8)  รายการทะเบียนบันทึกฐานะแหง
ครอบครัว



(9)  รายการทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว

(10)  รายการทะเบียนการตั้งชื่อสกุล

(11)  รายการทะเบียนการตั้งชื่อสกุล

(12)  รายการจะทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล



๑.ขอมูลที่จะพิมพเปนภาษาอังกฤษจะตองเปนขอมูลที่

จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรและจัดเก็บในฐานขอมูล

ทะเบียนกลาง

๒.บุคคลที่มีสิทธ์ิขอคัด  เปนไปตามกฎหมายนั้นๆ

๓.นายทะเบียนที่รับรองจะลงลายมือช่ือเปนภาษาไทย หรือ

อังกฤษก็ได แตตองเขียนช่ือและนามสกุลตัวบรรจงใน

วงเล็บเปนภาษาอังกฤษ 

๔.คาธรรมเนียม เชนเดียวกับขอคัดภาษาไทย



ขอ  8  ใหยกเลิกแบบพิมพ  ท.ร.1/ก  

(แบบรับรองรายการทะเบยีนคนเกิดทีค่ัดรายการ

จากฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร)  ท.ร..4/ก  

(แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายทีค่ัดรายการ

จากฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร)



ขอ  9  หามมิใหเจาหนาท่ีและนาย

ทะเบียนผูมีอํานาจลงชื่อในคํารองและเอกสาร

การทะเบียนราษฎร ใชตรายางลงมือชื่อประทับ

ในคํารองและเอกสารการทะเบียนราษฎรแทน

การลงลายมือชื่อดวยตนเองโดยเด็ดขาด



เมื่อนายทะเบียนผูมีอํานาจตามกฎหมายลง

ลายมือชื่อแลวใหใสวงเลบ็ชื่อตัวและชื่อสกุล

ดวยตัวบรรจงไวดวย  และไมตองประทับตรา

สัญลักษณใดๆ  ในเอกสารการทะเบียนราษฎร

ทุกประเภท



หนังสือเวียน  ว  378 ลงวันที่  5 พฤศจิกายน 25๖1

มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กรณีเอกสารการทะเบียนราษฎรมีรายการไม

ครบถวนหรือไมถูกตอง  ซ่ึงเกิดจากการคัดลอก

รายการผิดพลาด ซ่ึงไมไดเกิดจากการทุจริต

2. การบันทึกการแกไขในเอกสารการทะเบยีนราษฎร

ใหใชวิธีขีดฆา เขียนใหมดวยปากกาสีแดง



3. กรณีเอกสารการทะเบียนราษฎรที่จะขอแกไข            

เปนเอกสารที่ประชาชนนําไปเคลือบพลาสติก

4. การขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการในสูตบัตร      

มรณบัตร  ทะเบียนคนเกิด  และทะเบียนคน

ตาย  เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงรายการของ

บุคคลที่เกี่ยวของในเอกสารดังกลาวซึ่งเกิดข้ึน

ภายหลัง จะดําเนินการไมได 

แตแกไขในทะเบียนบานได



๕. การขอแกไขรายการในเอกสารทะเบียน

ราษฎร  กรณีรายการดังกลาวเกิดจากการแจง

ขอความอันเปนเท็จ

๕.๑ ไมกระทบสัญชาติ เลข แบบพิมพ ใช

แกไข

๕.๒ เปลี่ยนสัญชาติ เลข แบบพิมพ ใชยกเลิก
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