การจดทะเบียนสมรส
หลักเกณฑ์
1. คูส่ มรสจะต้ องยื่นคำร้ องขอจดทะเบียนสมรสด้ วยตนเอง ณ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ
2. คูส่ มรสฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดต้ องเป็ นบุคคลสัญชำติไทย
3. หำกคูส่ มรสฝ่ ำยชำยมิได้ มีสญ
ั ชำติไทย ฝ่ ำยชำยจะต้ องมีหนังสือรับรองควำมเป็ นโสด และ หนังสือรับรองกำรทำงำนแสดงรำยได้
จำกสำนักงำน หรื อ บริ ษัทที่ทำงำน มำแสดง
3. คูส่ มรสจะต้ องมีอำยุครบ 17 ปี บริ บรู ณ์ หำกอำยุไม่ครบ 17 ปี บริ บรู ณ์ บิดำและมำรดำจะต้ องลงชื่อให้ ควำมยินยอม
4. หำกคูส่ มรสฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดเป็ นข้ ำรำชกำรไทย หรื อ เป็ นนักเรี ยนในควำมดูแลของสำนักงำนผู้ดแู ลนักเรี ยนไทยในสหรัฐอเมริกำ
หรื อ ของสำนักงำนอื่นของส่วนรำชกำรไทย จะต้ องมีหนังสืออนุมตั ิให้ จดทะเบียนสมรสจำกสำนักงำนต้ นสังกัดมำแสดง
4. หำกคูส่ มรสฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใด หรื อทังสองฝ่
้
ำยเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน ฝ่ ำยที่เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน จะต้ องมีใบสำคัญ
กำรหย่ำมำแสดง
5. หำกฝ่ ำยหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน (จะต้ องหย่ำกับคูส่ มรสเดิมแล้ ว)
- ชื่อสกุลในหนังสือเดินทำงและทะเบียนรำษฎรต้ องเปลีย่ นชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้ องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับ
บุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถนุ ำยน 2546)
- จะทำกำรสมรสใหม่ได้ ตอ่ เมื่อกำรสิ ้นสุดแห่งกำรสมรสได้ ผำ่ นพ้ นไปแล้ วไม่น้อยกว่ำ 310 วัน เว้ นแต่ได้ คลอดบุตรแล้ วในระหว่ำง
นัน้ หรื อ จะสมรสกับคูส่ มรสเดิม หรื อ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่ำมิได้ มีครรภ์ หรื อ มีคำสัง่ ศำลไทยให้ สมรสได้
ขัน้ ตอนการยื่นขอจดทะเบียนสมรส
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ดังรำยกำรต่อไปนี ้
1) แบบคำร้ องขอนัดหมำยกำรจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด
2) คำร้ องนิตกิ รณ์สำหรับกำรจดทะเบียนสมรส ฝ่ ำยหญิงและฝ่ ำยชำยคนละ 1 ชุด (แบบคำร้ องมี 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่เคยจด
ทะเบียนสมรส และกรณีเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน)
3) คำร้ องขอจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรอกให้ ครบถ้ วนทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ)
4) หนังสือเดินทำง และ/หรื อบัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริ ง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
5) สำเนำทะเบียนบ้ ำน ที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
6) US ID หรื อ US Driver License (ถ้ ำมี)
7) เอกสำรประกอบอื่น (ถ้ ำมี พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์)
2. นัดหมายล่ วงหน้ า โดยส่งสำเนำเอกสำรที่ใช้ ตำมข้ อ 1 เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสำรกำรจดทะเบียนสมรส
ล่วงหน้ ำ (อย่ำงน้ อย 10 วันทำกำร) ทำงไปรษณีย์ และรอกำรยืนยันวันนัดจำกเจ้ ำหน้ ำที่ (รับจดทะเบียนสมรสระหว่ำง เวลำ
09.00 - 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้ นวันหยุดรำชกำร) หรื อในกำรให้ บริ กำรกงสุลสัญจร (www.thaiembdc.org หัวข้ อ
Mobile Service) หากมี คาถาม หรื อสงสัย กรุณาติ ดต่อ (202) 298 4810
ที่อยูส่ ถำนเอกอัครรำชทูตฯ

The Royal Thai Embassy
Consular Section
2300 Kalorama Road, NW
Washington DC 20008
Tel. (202) 684-8493 Fax. (202) 459-9536
www.thaiembdc.org

3. วันจดทะเบียนสมรส คูส่ มรสทังสองฝ่
้
ำยจะต้ องมำยื่นคำร้ องด้ วยตนเองที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ตำมวันเวลำนัดดังกล่ำว
โดยนำเอกสำรตัวจริ งตำมข้ อ 1 มำแสดง ซึง่ ภำยหลังกำรจดทะเบียนสมรสแล้ ว คูส่ มรสจะได้ รับใบทะเบียนสมรสในวันดังกล่ำว

แบบคาร้ องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.................
1. วันที่นดั หมำย .................14.30 น.
2. ข้ ำพเจ้ ำ ............................................................... และ ..............................................................................
ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนสมรส ณ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ตำมวันและเวลำที่ระบุในข้ อ 1 ทังนี
้ ้
คูส่ มรสทังสองฝ่
้
ำยประสงค์จะจดทะเบียนสมรสเป็ นสำมีภริยำด้ วยควำมสมัครใจ
คูส่ มรสทังสองมี
้
คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
คูส่ มรสทังสองฝ่
้
ำยไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใดมำก่อน
หำกเคยจดทะเบียนสมรสมำแล้ ว โปรดระบุ คูส่ มรสที่เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน รำยละเอียดกำรหย่ำ
เลขที่ทะเบียนหย่ำ วันที่หย่ำ หน่วยงำนที่จดทะเบียนหย่ำ ........................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
คูส่ มรสฝ่ ำยหญิงประสงค์ใช้ นำมสกุล ............................................................................................ และ
ใช้ คำนำหน้ ำเป็ น .............................หลังสมรส
ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบสำเนำเอกสำรที่ใช้ เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบมำพร้ อมนี ้แล้ ว และข้ ำพเจ้ ำทรำบแล้ วว่ำ
ข้ ำพเจ้ ำจะต้ องนำเอกสำรตัวจริงทังหมดมำแสดงในวั
้
นนัดจดทะเบียนสมรส
3. หำกมีคำถำมหรื อข้ อสงสัย สำมำรถติดต่อข้ ำพเจ้ ำได้ ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ (1)......................................................... (2) .............................................................
อีเมล์
(1).......................................................... (2) .............................................................
ที่อยู่ ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ (ฝ่ ำยชำย) ......................................................... ลงชื่อ (ฝ่ ำยหญิง) ......................................................
(.........................................................)
(.......................................................)

แบบ ก.
Form A
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิงตัน
(Royal Thai Embassy, Washington, D.C.)

เลขทะเบียนที่
(Registration No.

)

คำร้ องขอจดทะเบียนสมรส

(Application for Registration of Marriage)
ผูม้ ีชื่อข้างท้ายนี้ขอทาคาร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังข้อความต่อไปนี้
(The undersigned wish to apply to the Registrar for registration of marriage in accordance with the Civil and Commercial Code as follows)
รายการ (Particulars)
ชาย (Male)
หญิง (Female)
1. ชื่อ
(Name)
2. สัญชาติ
(Nationality)
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้าน
(Present address)

4. อายุ (Age)
เกิดวัน เดือน ปี
(Day, month, and year of birth)
5. สถานที่เกิด จังหวัดและประเทศ
(Place of birth, State and Country)
6. อาชีพ
(Occupation)
7. ชื่อ นามสกุลบิดา
(Name of father)
8. ชื่อ นามสกุลมารดา
(Name of mother)
9. ลายมือชื่อผูร้ ้องขอจดทะเบียน
(Signatures of applicants)
คาร้องขอจดทะเบียนนี้ ผูร้ ้องได้ยนื่ ต่อข้าพเจ้า เมื่อวันที่
(The applicants have filed this application with me on
ได้จดทะเบียนสมรส ไว้แล้วในเลขทะเบียนที่
I have inscribed this marriage in the Register No.)
(นางสาวภัทรี ยา วัฒนสิ น)
นายทะเบียน
(Registrar)
หมายเหตุ ภาษาอังกฤษที่พิมพ์กากับนั้นเป็ นคาแปล
N.B. The English version in brackets is a translation.

หนังสื อแสดงควำมยินยอม
(Letter of Consent)
หนังสื อนี้แสดงว่า ข้าพเจ้าผูม้ ีชื่อข้างท้ายนี้ยนิ ยอมให้
(This is to certify that I/we, the undersigned, have given my/our consent to

(ชื่อผูจ้ ะสมรสซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(name of the party to be married who is still underage)

ซึ่งเป็ น
(บุตรหรื อผู้อยู่ในความปกครอง)
who is my
(child or ward)

ของข้าพเจ้า และซึ่งมีอายุ
and is now

ปี
years old

ทาการสมรสกับ
to marry)

ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญเมื่อวันที่
(Signed on)

(ลายมือชื่อบิดามารดาหรื อผูป้ กครอง)
(Signature of father, mother, or guardian)

คำร้ องนิติกรณ์ สำหรับกำรจดทะเบียนสมรส
(กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน)

แบบ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิงตัน
(โปรดกรอกเอกสารด้ วยตัวบรรจงให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน)
1. ข้าพเจ้า

นาย
นาง
นางสาว

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................

เลขประจาตัวประชาชน
หนังสื อเดินทาง เลขที่...........................................วันที่ออก..........................................วันหมดอายุ................................................
วันเดือนปี เกิด วันที่................ เดือน ............................................... พ.ศ. ........................................ อายุ.................................ปี
2. ที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บ้านเลขที่...........................................ถนน..................................................Apt#.........................................
เมือง...................................................มลรัฐ...................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................... (มือถือ).........................................................................
(อีเมล์)..........................................................................................................................................................
เวลานี้ประกอบอาชีพเป็ น............................................................. อยูท่ ี่...........................................................................................
เมือง.................................................มลรัฐ......................รหัสไปรษณี ย.์ ......................หมายเลขโทรศัพท์......................................
3. จุดประสงค์ในการยืน่ คาร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอจดทะเบียนสมรสกับ......................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. เอกสารที่ยนื่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1)...................................................................................................(3)..............................................................................................
(2)...................................................................................................(4)..............................................................................................
5. พร้อมคาร้องนิติกรณ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ครบถ้วนตามระเบียบแล้ว
ลงชื่อ.......................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ...................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ ำพเจ้ ำไม่ เคยจดทะเบียนสมรส
กับผู้ใดมำก่ อน
ลงชื่อ.......................................................................................
(......................................................................................)

คำร้ องนิติกรณ์ สำหรับกำรจดทะเบียนสมรส

แบบ 2

(กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน และได้ หย่ำขำดแล้ว)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิงตัน
(โปรดกรอกเอกสารด้ วยตัวบรรจงให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน)
1. ข้าพเจ้า

นาย
นาง
นางสาว

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................

เลขประจาตัวประชาชน
หนังสื อเดินทาง เลขที่...........................................วันที่ออก..........................................วันหมดอายุ................................................
วันเดือนปี เกิด วันที่................ เดือน ............................................... พ.ศ. ........................................ อายุ.................................ปี
2. ที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บ้านเลขที่...........................................ถนน..................................................Apt#.........................................
เมือง...................................................มลรัฐ...................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................... (มือถือ).........................................................................
(อีเมล์)..........................................................................................................................................................
เวลานี้ประกอบอาชีพเป็ น............................................................. อยูท่ ี่...........................................................................................
เมือง.................................................มลรัฐ......................รหัสไปรษณี ย.์ ......................หมายเลขโทรศัพท์......................................
3. จุดประสงค์ในการยืน่ คาร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอจดทะเบียนสมรสกับ......................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. เอกสารที่ยนื่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1)...................................................................................................(3)..............................................................................................
(2)...................................................................................................(4).............................................................................................
5. พร้อมคาร้องนิติกรณ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ครบถ้วนตามระเบียบแล้ว
ลงชื่อ.......................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ...................
ข้ ำพเจ้ ำเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน และได้ หย่ำขำดเรียบร้ อยแล้ว
ตำมเอกสำร..................................................เลขที.่ ..........................................
ลงวันที.่ .......................................................ออกให้ ณ ....................................
ลงชื่อ.......................................................................................
(......................................................................................)

