
 
กฎกระทรวง 

การจดทะเบียนคนเกดิและคนตายที่มีขึน้นอกราชอาณาจักร   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิ
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  แห่งพระราชบญัญัตกิารทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนประจ าสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย 

ในต่างประเทศ  และให้หมายความรวมถึงนายทะเบียนประจ าส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย 

“คนเกิด”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งเกิดนอกราชอาณาจักรโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มี 
สัญชาติไทย  หรือเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมือง  หรือเป็นคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทางที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้ 

“คนตาย”  หมายความว่า  ผู้มีสัญชาติไทย  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   หรือคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสาร 
การเดินทางที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้   ซึ่งตายนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าว 
ซึ่งตายนอกราชอาณาจักรด้วย 

ข้อ ๓ ผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดนอกราชอาณาจักรต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) บิดาหรือมารดา  หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของคนเกิด 
(๒) บุคคลหรือเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือหรืออุปการะดูแลคนเกิดในกรณีที่ 

คนเกิดถูกบิดาหรือมารดาทอดทิ้งหรือบิดาหรือมารดาเสียชีวิต   
(๓) คนเกิด  ในกรณีที่คนเกิดนั้นมีอายุครบสิบห้าปีแล้ว   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) บุคคลอื่นที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศก าหนด 
(๕) ผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
ข้อ ๔ บุคคลตามข้อ  ๓  ซึ่งประสงค์จะขอจดทะเบียนคนเกิด  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน  

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักฐานการเกิดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้น   หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับ 

การรับรองการเกิด  หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกิดของคนเกิด   
(๒) หลักฐานแสดงตนของผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดตามข้อ  ๓ 
(๓) หนังสือมอบอ านาจกรณีเป็นผู้รับมอบอ านาจตามข้อ  ๓  (๕) 
(๔) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศก าหนด 
ในกรณีที่มีหลักฐานการสมรสหรือหลักฐานการหย่าของบิดาหรือมารดาของคนเกิด   ให้ผู้ขอ 

จดทะเบียนคนเกิดยื่นหลักฐานนั้นด้วย 
ข้อ ๕ ผู้ขอจดทะเบียนคนตายนอกราชอาณาจักรต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) บิดาหรือมารดา  หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของคนตาย 
(๒) คู่สมรสของคนตาย 
(๓) ผู้สืบสันดานของคนตาย 
(๔) บุคคลอื่นที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศก าหนด 
(๕) ผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
ข้อ ๖ บุคคลตามข้อ  ๕  ซึ่งประสงค์จะขอจดทะเบียนคนตาย  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน  

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักฐานการตายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้น   หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับ 

การรับรองการตาย  หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตายของคนตาย 
(๒) หลักฐานแสดงตนของคนตาย 
(๓) หลักฐานแสดงตนของผู้ขอจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๕   
(๔) หนังสือมอบอ านาจกรณีเป็นผู้รับมอบอ านาจตามข้อ  ๕  (๕) 
(๕) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศก าหนด 
ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนของคนตายตาม  (๒)  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานนั้น   
ข้อ ๗ เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๔  และข้อ  ๖  ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ  

จะต้องได้รับการแปลและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 
ว่าด้วยการรับรองเอกสาร 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถแปลหรือรับรองเอกสารและหลักฐานซึ่งออกโดยหน่วยงาน 
ของรัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งได้  ให้ด าเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศก าหนด 

้หนา   ๕
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ข้อ ๘ การยื่นค าขอจดทะเบียนคนเกิดหรือคนตาย  ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน  
ณ  สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) หากประเทศที่มีการเกิดหรือการตายมีสถานทูตไทยตั้งอยู่   ให้ยื่น  ณ  สถานทูตไทย 
ในประเทศนั้น   

(๒) หากประเทศที่มีการเกิดหรือการตายมีสถานกงสุลไทยตั้งอยู่   ให้ยื่น  ณ  สถานกงสุลไทย
ในประเทศนั้น   

(๓) หากประเทศที่มีการเกิดหรือการตายไม่มีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยตั้ งอยู่  ให้ยื่น  
ณ  สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบเขตอาณาของประเทศที่มีการเกิดหรือการตาย 

(๔) สถานที่อื่นที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศก าหนด 
ข้อ ๙ เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอจดทะเบียนคนเกิดหรือค าขอจดทะเบียนคนตาย   

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๔  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ  
และความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ  พร้อมทั้งสอบสวนผู้ขอจดทะเบียน 
คนเกิดหรือผู้ขอจดทะเบียนคนตายให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของคนเกิดหรือคนตาย   
และข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของคนเกิดหรือคนตาย 

ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนคนเกิด  ให้นายทะเบียนพิจารณาหลักฐานตามข้อ  ๔  (๑)  
เสียก่อน  แต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดไม่สามารถแสดงหลักฐานตามข้อ   ๔  (๑)   
ได้  ให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดของคนเกิดจากพยานบุคคล  และให้ใช ้
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นแทนการแสดงหลักฐานตามข้อ  ๔  (๑) 

เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง
มีความน่าเชื่อถือ  ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคนเกิดหรือรับจดทะเบียนคนตาย  ตามแบบที่กระทรวง
การต่างประเทศก าหนด  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบและสอบสวนตามวรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสองด้วย 

การด าเนินการในกรณีที่ค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  และการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าขอ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวง 
การต่างประเทศก าหนด 

ข้อ ๑๐ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนคนเกิดหรือรับจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๙  แล้ว  
ให้นายทะเบียนส่งมอบใบรับจดทะเบียนคนเกิดหรือใบรับจดทะเบียนคนตายให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน  
คนเกิดหรือผู้ขอจดทะเบียนคนตายหนึ่งฉบับ  และเก็บไว้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหนึ่งฉบับ   

ข้อ ๑๑ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนคนเกิดหรือรับจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๙  แล้ว  
ให้นายทะเบียนส่งข้อมูลการจดทะเบียนคนเกิดหรือการจดทะเบียนคนตายให้ส านักทะเบียนกลาง  
ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร   

้หนา   ๖
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ในกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลการจดทะเบียนคนเกิดหรือการจดทะเบียนคนตายผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งได้  ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยจัดส่งใบรับจดทะเบียนคนเกิดหรือ 
ใบรับจดทะเบียนคนตายให้กรมการกงสุลเพ่ือส่งให้ส านักทะเบียนกลางต่อไป   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่คนเกิดนอกราชอาณาจักรไม่ได้ขอจดทะเบียนคนเกิดที่สถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่มีการเกิด  และต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนาหรือย้ายถิ่นที่อยู่ไปประเทศอื่น 
ที่ไม่ใช่ประเทศไทย  และมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนคนเกิดตามกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้ขอจดทะเบียน
คนเกิดตามข้อ  ๓  ยื่นค าขอจดทะเบียนคนเกิดพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๔  ต่อนายทะเบียน
แห่งประเทศที่คนเกิดมีภูมิล าเนาหรือมีถิน่ที่อยู่  หรือต่อนายทะเบียนแห่งประเทศที่มีเขตอาณาครอบคลมุ
ประเทศที่คนเกิดมีภูมิล าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ 

เมื่อนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งได้รับค าขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ   
และความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และสอบสวนผู้ขอจดทะเบียนคนเกิด 

ในกรณีที่นายทะเบียนตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอ  เอกสาร  และหลักฐาน 
ตามวรรคหนึ่งมีความน่าเชื่อถือ  ให้นายทะเบียนรวบรวมค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานส่งไปยังอธิบดี
กรมการกงสุล  และให้อธิบดีกรมการกงสุลตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของค าขอ   เอกสาร   
และหลักฐานนั้น  แล้วส่งไปยังนายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการเกิดเพื่อให้พิจารณารับจดทะเบียนคนเกิด 

ให้นายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการเกิดพิจารณาค าขอจดทะเบียนคนเกิด  และด าเนินการ 
รับจดทะเบียนคนเกิด  โดยให้น าความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ เมื่อนายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการเกิดรับจดทะเบียนคนเกิดตามข้อ   ๑๒  แล้ว   
ให้นายทะเบียนเก็บใบรับจดทะเบียนคนเกิดไว้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหนึ่งฉบับ  และจัดส่ง 
ใบรับจดทะเบียนคนเกิดให้อธิบดีกรมการกงสุลเพ่ือส่งให้นายทะเบียนตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  เพื่อส่งให้
ผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดหนึ่งฉบับ   

ให้นายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการเกิดส่งข้อมูลการจดทะเบียนคนเกิดให้ส านักทะเบียนกลาง  
โดยให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ไม่ได้ขอ 
จดทะเบียนคนตายที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่มีการตาย  และต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา
หรือย้ายถิ่นที่อยู่ไปประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศไทย  และมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนคนตาย 
ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้ขอจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ยื่นค าขอจดทะเบียน 
คนตายพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๖  ต่อนายทะเบียนแห่งประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนคนตาย 
ตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  มีภูมิล าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่  หรือต่อนายทะเบียนแห่งประเทศที่มี 
เขตอาณาครอบคลุมประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  มีภูมิล าเนาหรือ 
มีถิ่นที่อยู่ 
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เมื่อนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งได้รับค าขอแล้ว   ให้ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ   
และความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และสอบสวนผู้ขอจดทะเบียนคนตาย   

ในกรณีที่นายทะเบียนตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอ  เอกสาร  และหลักฐาน 
ตามวรรคหนึ่งมีความน่าเชื่อถือ  ให้นายทะเบียนรวบรวมค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานส่งไปยังอธิบดี
กรมการกงสุล  และให้อธิบดีกรมการกงสุลตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของค าขอ   เอกสาร   
และหลักฐานนัน้  แล้วส่งไปยังนายทะเบียนแหง่ประเทศที่มีการตายเพ่ือให้พิจารณารับจดทะเบียนคนตาย 

ให้นายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการตายพิจารณาค าขอจดทะเบียนคนตายและด าเนินการ  
รับจดทะเบียนคนตาย  โดยให้น าความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕ เมื่อนายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการตายรับจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๑๔  แล้ว  
ให้นายทะเบียนเก็บใบรับจดทะเบียนคนตายไว้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหนึ่งฉบับ  และจัดส่ง 
ใบรับจดทะเบียนคนตายให้อธิบดีกรมการกงสุลเพื่อส่งให้นายทะเบียนตามข้อ  ๑๔  วรรคหนึ่ง  เพื่อส่งให้ 
ผู้ขอจดทะเบียนคนตายหนึ่งฉบับ   

ให้นายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการตายส่งข้อมูลการจดทะเบียนคนตายให้ส านักทะเบียนกลาง  
โดยให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ขอ้ ๑๖ ในกรณีที่มีคนเกิดหรือคนตายนอกราชอาณาจักรและไม่ได้รับการจดทะเบียนคนเกิด
หรือคนตาย  ณ  สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศซึ่งมีการเกิดหรือมีการตาย  ให้ผู้ขอ 
จดทะเบียนคนเกิดหรือผู้ขอจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  หรือข้อ  ๕  (๑)  (๒)  (๓)   
หรือ  (๕)  ยื่นค าขอ  พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๔  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  ต่ออธิบดี 
กรมการกงสุล   

เมื่ออธิบดีกรมการกงสุลได้รับค าขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ  และความถกูตอ้ง
ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนผู้ขอ 
จดทะเบียนคนเกิดหรือผู้ขอจดทะเบียนคนตาย   

ในกรณีที่อธิบดีกรมการกงสุลพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานตามวรรคหนึ่ง 
มีความน่าเชื่อถือ  ให้อธิบดีกรมการกงสุลรวบรวมค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานส่งไปยังนายทะเบียน 
แห่งประเทศที่มีการเกิดหรือมีการตายเพ่ือให้พิจารณารับจดทะเบียนคนเกิดหรือรับจดทะเบียนคนตาย  
แล้วแต่กรณี 

ให้นายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการเกิดหรือนายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการตายพิจารณา 
ค าขอจดทะเบียนคนเกิดหรือค าขอจดทะเบียนคนตาย  และด าเนินการรับจดทะเบียนคนเกิดหรือ 
รับจดทะเบียนคนตาย  โดยให้น าความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๗ เมื่อนายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการเกิดหรือมีการตายรับจดทะเบียนคนเกิดหรือ 
รับจดทะเบียนคนตายตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้นายทะเบียนเก็บใบรับจดทะเบียนคนเกิดหรือใบรับ 
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จดทะเบียนคนตายไว้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหนึ่งฉบับ  และจัดส่งใบรับจดทะเบียนคนเกิด
หรือใบรับจดทะเบียนคนตายให้อธิบดีกรมการกงสุลเพื่อส่งให้ผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดหรือผู้ขอจดทะเบียน
คนตายหนึ่งฉบับ   

ให้นายทะเบียนแห่งประเทศที่มีการเกิดหรือการตายส่งข้อมูลการจดทะเบียนคนเกิดหรือข้อมูล
การจดทะเบียนคนตายให้ส านักทะเบียนกลาง  โดยให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘ ใบรับจดทะเบียนคนเกิดและใบรับจดทะเบียนคนตายให้ใช้เป็นสูติบัตร   และ 
มรณบัตรได้ 

ข้อ ๑๙ แบบค าขอจดทะเบียนคนเกิด  แบบค าขอจดทะเบียนคนตาย  แบบใบรับจดทะเบียน
คนเกิด  และแบบใบรับจดทะเบียนคนตาย  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศก าหนด 

ข้อ ๒๐ บรรดาการรับจดทะเบียนคนเกิดและการรับจดทะเบียนคนตายที่กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ด าเนินการไปแล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ   ให้ถือว่าเป็นการรับจดทะเบียน 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๑ บรรดาค าขอจดทะเบียนคนเกิดและค าขอจดทะเบียนคนตายที่ได้ยื่นต่อสถานทูตไทย  
สถานกงสุลไทย  หรือกรมการกงสุลไว้แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ค าขอตามวรรคหนึ่งมีข้อความแตกต่างจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้   หรือมีเอกสาร
และหลักฐานไม่ครบถ้วนตามกฎกระทรวงนี้   ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดหรือผู้ขอ 
จดทะเบียนคนตายด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือส่งเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายในเรื่องใด  
ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ดอน  ปรมตัถว์ินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ   : -   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๒๘  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักรส าหรับ 
ผู้มีสัญชาติไทย  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   
และคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารการเดินทางที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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