
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ 
เรื่อง  การจดทะเบียนคนเกดิและคนตายทีม่ีขึน้นอกราชอาณาจกัร 

 
 

โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ออกกฎกระทรวงการจดทะเบียนคนเกิดและ
คนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2562  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงดังกล่าว  
ซึ่งออกตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  2534  และมาตรา  28  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  2534   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2562  จึงออกประกาศ  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 “เอกสารและหลักฐานอื่น”  ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนคนเกิดตามข้อ  4  (4)  
ของกฎกระทรวงดังกล่าว  ได้แก่  หนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด  
เพ่ือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  ในกรณีที่มีบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนไทยและมารดาเป็นคนต่างด้าว  
ทั้งนี้  ตามกฎกระทรวงมหาดไทยก าหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมค าขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ของผู้ เกิดเพ่ือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  พ.ศ.  2553  และประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  แบบค าขอ  แบบหนังสือรับรอง  และวิธีการสอบสวนเพ่ือพิสูจน์  
ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  เอกสารราชการของประเทศ
ที่พบตัวเด็กหรือบุคคลที่ขอจดทะเบียนคนเกิดซึ่งมีรายการเกี่ยวกับสถานะการเกิดของผู้นั้น 

ข้อ 2 “บุคคลอื่น”  ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดตามข้อ  3  (4)  และผู้ขอจดทะเบียนคนตาย
ตามข้อ  5  (4)  ของกฎกระทรวงดังกล่าว  ในกรณีบุคคลผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดตามข้อ  3  (1)  - (3)  
หรือบุคคลผู้ขอจดทะเบียนคนตายตามข้อ  5  (1) - (3)  ไม่อาจด าเนินการได้  ได้แก่  เจ้าหน้าที่กงสุล
หรือลูกจ้างประจ าสถานทูตไทย  สถานกงสุลไทย  หรือส่วนราชการของกระทรว งการต่างประเทศ 
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น  ที่ได้รับแจ้งถึงการเกิดหรือการตาย  และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มีหลักฐาน
แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือสายโลหิตกับคนเกิดหรือคนตาย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 3 “สถานที่อื่น”  ในการยื่นค าขอจดทะเบียนคนเกิดหรือคนตายตามข้อ  8  (4)   
ของกฎกระทรวงดังกล่าว  ได้แก่  หน่วยบริการกงสุลสัญจรของสถานทูตไทย  สถานกงสุลไทย  รวมถึง
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเป็นสถานที่ที่ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนคนเกิด
หรือค าขอจดทะเบียนคนตาย   

ข้อ 4 แบบค าขอจดทะเบียนคนเกิด  แบบค าขอจดทะเบียนคนตาย  แบบใบรบัจดทะเบียนคนเกดิ
และแบบใบรับจดทะเบียนคนตาย  ตามข้อ  19  ของกฎกระทรวงดังกล่าว  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25  มกราคม  2563  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63 
ดอน  ปรมตัถว์ินัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ค ำขอจดทะเบียนคนเกิด 

ส ำนักทะเบียนที่แจ้งกำรเกิด......................................................                   วันที่.........เดือน...... ........พ.ศ. ................. 

เด็กท่ีเกิด 

ชื่อ...............................ชื่อรอง........................นำมสกุล.......... ......................เพศ    ชำย    หญิง สัญชำติ............. 
ชื่อสะกดเป็นภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) ................................................................................ ........................................... 
เกิดวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................... เวลำ...................น. เป็นบุตรคนที่..........................  
สถำนที่เกิด โรงพยำบำล (ภำษำไทย).......................................................เมือง.....................ประเทศ..................... 
(ภำษำอังกฤษ)................................................................................................................. ........................................ 
ผู้ท ำคลอด          คลอดเอง          หมอต ำแย          แพทย์แผนปัจจุบัน 

                       พยำบำล           ผดุงครรภ์           ผู้อื่น (ระบุ) .................. น  ำหนักแรกเกิด................กรัม 
บ้ำนที่
เพ่ิมชื่อ 

จะเพ่ิมชื่อเข้ำทะเบียนบ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่.........ซอย.................................ถนน................ ....................... 
แขวง/ต ำบล.................................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ..........................................จังหวัด................................... 

มำรดำ 

ชื่อ-สกุล.........................................................................ชื่อสกุลก่อนสมรส............................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน..................................................................... 
(ชื่อภำษำอังกฤษ)............................................................................................................. ....................................... 
อำยุขณะก ำเนิดบุตร...............ปี สัญชำติ................... เกิดที่จังหวัด.............................. ประเทศ............................  
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในไทย บ้ำนเลขท่ี.................... หมู่ที่............ซอย....................... ถนน.................. ............... 
แขวง/ต ำบล.................................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ..........................................จังหวัด....................... ............ 
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ (กรณีเป็นคนต่ำงชำติ).............................................................................. ............................... 

บิดำ 

ชื่อ-สกุล.........................................................................ชื่อสกุลก่อนสมรส................................ ............................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน.....................................................................   
(ชื่อภำษำอังกฤษ)............................................................................................................. ....................................... 
อำยุขณะก ำเนิดบุตร...............ปี สัญชำติ................... เกิดที่จังหวัด.............................. ประเทศ.............. .............. 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในไทย บ้ำนเลขท่ี.................... หมู่ที่............ซอย....................... ถนน......... ........................ 
แขวง/ต ำบล.................................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ..........................................จังหวัด............... ....................
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ (กรณีเป็นคนต่ำงชำติ)............................................................................................................. 

ผู้แจ้ง 
กำรเกิด 

ชื่อ-ชื่อสกุล.......................................................เลขประจ ำตัวประชำชน...........................................อ ำยุ.............ปี 
ที่อยู่...................................................................................................................... .................................................. 
ควำมเกี่ยวพันกับเด็ก           บิดำ              มำรดำ       คนเกิด              

                                    เจ้ำหน้ำที่        ผูร้ับมอบอ ำนำจ       บุคคลอื่น ๆ (ระบุ)...................................... 
หน่วยงำนที่ออกหลักฐำนกำรเกิดท้องถิ่น................................................................ ................................................ 

ลงชื่อ................................ผู้ยืน่ค ำร้อง  ลงชื่อ................................เจ้ำหน้ำที่รับแจ้ง   ลงชือ่....... ..........................นำยทะเบียน 
      (................................)                    (................................)                            (................................) 
                                             ต ำแหน่ง...........................................         ต ำแหนง่................................ ..................... 

 



ค ำขอจดทะเบียนคนตำย 
 

ส ำนักทะเบียนที่แจ้งกำรตำย......................................................   วันที่...........เดือน...........พ.ศ. ............................ 

ผู้ตำย 

ชื่อ.....................................ชื่อรอง(ถ้ำมี)...........................ชื่อสกุล...........................................เพศ      ชำย  หญิง 
ชื่อสะกดเป็นภำษำอังกฤษ...............................................ชื่อสกุล............................................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน....................................................................... อำยุ.....................ปี 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นในประเทศไทย........................................................................................................................ 
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ.................................................................................................................................................... 
สัญชำติ       ไทย     อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... อำชีพ............................................................... 
สถำนภำพกำรสมรส    โสด    สมรส    หย่ำ    หม้ำย 

รำยกำรตำย 
ตำยวันที่.............................................. เวลำ...............น. ผู้รักษำก่อนตำย   แพทย์  ไม่มี  อ่ืน ๆ  
หน่วยงำนที่ออกหลักฐำนกำรตำยท้องถิ่น................................................................................................................... 
สำเหตุกำรตำย (ภำษำไทย) .............................................. (ภำษำอังกฤษ) ............................................................... 

สถำนที่ตำย สถำนทีท่ี่ตำย (ภำษำไทย) ......................................................................................................................................... 
สถำนทีท่ี่ตำย (ภำษำอังกฤษ) .................................................................................................................................... 
พักอยู่สถำนที่ตำยนำน........................ปี................เดือน...............วัน 

หลักฐำน 
กำรแจ้งตำย 

     หลักฐำนกำรตำยที่ทำงกำรท้องถิ่นออกให้ 
     บัตรประจ ำตัวผู้ตำย (ถ้ำม)ี เลขที่...........................................  หนังสือเดินทำงเลขที่................................. 
     หนังสือมอบอ ำนำจกรณีแจ้งแทน           มี         ไม่มี     
     บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้แจ้งกำรตำยเลขที่..........................  หนังสือเดินทำงเลขที่................................. 
     ส ำเนำทะเบียนบำ้นผู้ตำย (ถ้ำมี) เลขที่ ........................................................................................................... 
     หลักฐำนอ่ืน ๆ ................................................................................................................................................. 
     เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ......................................................................................................................................  

บิดำ มำรดำ 
ของผู้ตำย 

บิดำ (ชื่อ–สกุล)............................................................... เลขประจ ำตัวประชำชน.................................................... 
มำรดำ (ชื่อ-สกุล)..............................................................เลขประจ ำตัวประชำชน................................................... 

ผู้แจ้งกำรตำย 

ชื่อ-สกุล............................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน................................................... 
ควำมเก่ียวพันกับผู้ตำย   บิดำ/มำรดำ  คู่สมรส  บุตร  
                              เจ้ำหน้ำที่  ผู้รับมอบอ ำนำจ   บุคคลอ่ืน ๆ .......................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 

ศพ จัดกำรศพโดย     เก็บ     ฝัง     เผำ    อ่ืน ๆ  
ที่ตั้งและสถำนที่จัดกำรศพ....................................................วัน/เดือน/ปี ที่แจ้ง........................................................ 

ลงชื่อ...................................ผู้ยื่นค ำร้อง   ลงชื่อ...................................เจ้ำหน้ำที่รับแจ้ง   ลงชื่อ...................................นำยทะเบียน 
        (..............................)                        (.................................)                             (...................................) 
                                                ต ำแหน่ง..............................................         ต ำแหน่ง.................................................... 

 



เลขท่ี (No.)

ออกให ้ณ เลขประจาํตวัประชาชน (Identification No.)

Issued at

1.1 ช่ือตวั (Name)  ช่ือรอง (Middle name)  ช่ือสกุล (Surname) 1.2 เพศ (Sex) 1.3 สญัชาติ (Nationality)

(ภาษาไทย)*

(English)**

1 1.4 วนั เดือน ปี เกิด 1.5 เวลา            น. 1.6 เป็นบุตรลาํดบัท่ี (Being a child No.)

เด็ก (Date of birth : Day/Month/Year) (Time)        (hrs.)

ท่ีเกิด 1.7 สถานท่ีเกิด (ภาษาไทย)*

(The        (Place of birth) (English)**

Newborn) 1.8 ผูท้าํคลอด 1.9 นํ้าหนกัแรกเกิด กรัม

     (Birth delivery person) (Weight at Birth) (grams)

1.10 เพิ่มช่ือเขา้ทะเบียนบา้น

(Name added to House Registration)

2.1 ช่ือ - ช่ือสกุลก่อนสมรส (ภาษาไทย)* 2.2 เลขประจาํตวัประชาชน (Identification No.)

      (Name - Maiden name) (English )**

2 2.3 อายุขณะบุตรกาํเนิด                  ปี 2.4 สญัชาติ (Nationality) 2.5 เกิดท่ี (จงัหวดั/เมือง) (Born in province) 2.6 ประเทศ (Country)

มารดา       (Age)                                (years)

(Mother) 2.7  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นในประเทศไทย*

(Residence according to the House Registration in Thailand)*

2.8 ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ**

      (Residence overseas)**

3 3.1 ช่ือ - ช่ือสกุล (ภาษาไทย)* 3.2 เลขท่ีประจาํตวัประชาชน (Identification No.)

บิดา (Name - Surname) (English )**

ผูใ้ห้ 3.3 อายุขณะบุตรกาํเนิด                  ปี 2.4 สญัชาติ (Nationality) 3.5 เกิดท่ี (จงัหวดั/เมือง) (Born in province) 3.6 ประเทศ (Country)

กาํเนิด       (Age)                               (years)

(Biological 3.7  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นในประเทศไทย*

Father) (Residence according to the House Registration in Thailand)*

3.8 ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ***

      (Residence overseas)**

4.1 ช่ือ - ช่ือสกุล (Name - Surname) 4.2 เลขท่ีประจาํตวัประชาชน (Identification No.) 4.3 อายุ                                ปี

(Age)                          (years)

4 4.4 ท่ีอยู ่(Residence)

ผูแ้จง้

การเกิด 4.5 ความเก่ียวกนักบัเด็ก (Relationship to the newborn)

(Birth 4.6 หน่วยงานท่ีออกหลกัฐานการเกิดทอ้งถ่ิน (Local authority issuing the document of birth) 4.7 วนั/เดือน/ปี ท่ีแจง้

notifying (Date of notification : Day/Month/Year)

person) 4.8 ลงช่ือผูแ้จง้ (Signature of  notifying person) ลงช่ือนายทะเบียนผูรั้บแจง้ (Signature of birth acknowledging registrar)

หมายเหตุ * ให้ระบุดว้ยภาษาไทยเท่านั้น *Fill in Thai only

** หากมี หรือประสงค ์ให้ระบุดว้ยภาษาองักฤษได ้** If available, please fill in English

  สูติบัตร
(Certificate of Birth)



(     ) 00-0000-0000

ออกให ้ณ เลขท่ี (No.)

Issued at

1.1 ช่ือตวั (Name)  ช่ือรอง (Middle name)  ช่ือสกุล (Surname) 1.2 เลขประจาํตวัประชาชน 1.3 เพศ 

(ภาษาไทย)*       (Identification No.)        (Sex)

(English)** 1.4 อายุ                            ปี
1 (Age)                             (Years)

ผูต้าย 1.5 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นในประเทศไทย* (Residence according to the house registration in Thailand)*
(The

Deceased) 1.6 ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ** (Residence overseas)**

1.7 สญัชาติ (Nationality) 1.8 อาชีพ (Occupation) 1.9 สถานะภาพการสมรส (Marital status)

2 2.1 วนั/เดือน/ปีท่ีตาย 2.2 ผูรั้กษาก่อนตาย 2.3 หน่วยงานท่ีออกหลกัฐาน 2.4 สาเหตุการตาย (Cause of death)

รายการ   (Date of death : Day/Month/Year)       (Person giving treatment การตายทอ้งถ่ิน (Local authority       (ภาษาไทย)*

ตาย       before death) issuing the document of death)

(Particulars เวลาท่ีตาย                                     น.        (English)**

of death) (Time of death)                       hrs.

3 3.1 สถานท่ีตาย (Place of death) 3.2 พกัอยูส่ถานท่ีตายนาน (Duration of

สถานท่ีตาย (ภาษาไทย)* stay at the place of death)
(Place (English)**

of death)

4 4.1 บิดา (ช่ือ-ช่ือสกุล) 4.2 เลขประจาํตวัประชาชน (Identification No.)

บิดามารดา (Father's name - surname)

ของผูต้าย

(Parents 4.3 มารดา (ช่ือ-ช่ือสกุล) 4.2 เลขประจาํตวัประชาชน (Identification No.)

of the (Mother's name - surname)

deceased)

5 5.1 ช่ือ-ช่ือสกุล (Name - Surname) 5.2 เลขประจาํตวัประชาชน (Identification No.)

ผูแ้จง้         Passport No:
การตาย

(Death 5.3 ความเก่ียวพนัเป็น (Relationship to the deceased) 5.4 ท่ีอยู ่(Residence)
notifying
person)

6 6.1 จดัการศพโดย (Corpse Arrangemnt) 6.2 ท่ีตั้งของสถานท่ีจดัการศพ (Location)

ศพ

(Corpse)

7. วนั/เดือน/ปี ท่ีแจง้ (Date of notification: Day/Month/Year)

8. ช่ือและตาํแหน่งนายทะเบียนผูรั้บแจง้ 9. ลงช่ือผูแ้จง้ (Signature of notifying person)

(Name and position of death acknowledging registrar)

10. การเปล่ียนแปลงการจดัการศพ 11. ช่ือนายทะเบียนผูรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงการจดัการศพ

(Change of corpse arrangement) (Signature of change acknowleding regislrar )

หมายเหตุ * ให้ระบุดว้ยภาษาไทยเท่านั้น *Fill in Thai only

** หากมี หรือประสงค ์ให้ระบุดว้ยภาษาองักฤษได ้**  If available, please fill in English

  มรณบัตร
(Certificate of Death)


