
การจดทะเบียนหย่า 
หลักเกณฑ์ 
1.  คูห่ยา่จะต้องยื่นค าร้องขอจดทะเบียนหยา่ด้วยตนเอง ณ สถานเอกอคัรราชทตูฯ  หรือในการให้บริการกงสลุสญัจร 
2.  ส าหรับบคุคลที่จดทะเบยีนสมรสก่อนวนัท่ี 5 มิถนุายน 2546  คูห่ยา่ฝ่ายหญิงจะต้องมีหนงัสอืเดินทางไทย และหลกัฐานทะเบยีน
ราษฎรท่ีเป็นช่ือสกลุคูห่ยา่ฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนหยา่  

ขัน้ตอนการยื่นขอจดทะเบียนหย่า 
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ดงัรายการตอ่ไปนี ้

1.1  แบบค าร้องขอนดัหมายการจดทะเบยีนหยา่ จ านวน 1 ชดุ 
1.2  ค าร้องนติิกรณ์ จ านวน 2 ชดุ (ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชดุ) 
1.3  ค าร้องขอจดทะเบียนหยา่ จ านวน 1 ชดุ  

ค าแนะน าการกรอกค าร้อง :  
-  ฝ่ายหญิงจะต้องวงเลบ็นามสกลุเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย  (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
-  การกรอกอายจุะต้องเป็นอายทุี่ครบปีบริบรูณ์ เช่น อาย ุ“30 ปี 7 เดือน” ให้กรอกอาย ุ “30 ปี” 

1.4  หนงัสอืสญัญาหยา่ จ านวน 1 ชดุ  
ค าแนะน าการกรอกหนงัสอืสญัญาหยา่ :  
 -  ข้อตกลงในการหยา่เร่ืองบตุร โปรดระบจุ านวนบตุร ช่ือนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด และอายขุองบตุรแตล่ะคน (ปีบริบรูณ์) หากมี
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (อายนุ้อยกวา่ 20 ปี บริบรูณ์) ต้องระบผุู้ที่จะมีอ านาจปกครองบตุรภายหลงัการหยา่ด้วย แตห่าก   
ไมม่ีบตุรร่วมกนั ให้ระบวุา่ “ไมม่ี”  

        -  ถ้าไมต้่องการระบขุ้อตกลงในการหยา่เร่ืองทรัพย์สนิให้เขยีนวา่ “ไมร่ะบ”ุ 
        -  ถ้าไมต้่องการระบขุ้อตกลงในการหยา่เร่ืองอื่น ๆ ให้เขียนวา่ “ไมม่ี” 

     1.5  หนงัสอืเดินทาง และ/หรือบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริงที่ยงัมอีายอุยู ่(หากเป็นชาวตา่งชาติ ให้แสดงหนงัสอืเดินทางของ
ประเทศนัน้ ๆ) 
     1.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
     1.7 US ID หรือ US Driver License (ถ้าม)ี 
 1.8  ใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนสมรสฉบบัจริง หรือ ส าเนาที่มตีราประทบัรับรองจากส านกังานเขต/อ าเภอ (หากไมม่ี จะต้องไป
ด าเนินการขอคดัส าเนามาก่อน) 

2. นัดหมายล่วงหน้า โดยสง่ส าเนาเอกสารที่ใช้ตามข้อ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจดัพมิพ์เอกสารการจดทะเบียนหยา่ลว่งหน้า 
(อยา่งน้อย 10 วนัท าการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยนัวนันดัจากเจ้าหน้าที่  วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เว้นวนัหยดุราชการ หรือในการ
ให้บริการกงสลุสญัจร  (www.thaiembdc.org หวัข้อ Mobile Service) หากมีค าถาม หรือสงสยั กรุณาติดต่อ (202) 640-5325 

                                           ที่อยูส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ 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. วันจดทะเบียนหย่า  คูห่ยา่ทัง้สองฝ่ายจะต้องมายื่นค าร้องด้วยตนเองและน าเอกสารตวัจริงตามข้อ 1 มาแสดง  ณ สถาน
เอกอคัรราชทตูฯ หรือในการให้บริการกงสลุสญัจร ภายหลงัการจดทะเบียนหยา่แล้ว คูห่ยา่จะได้รับใบทะเบียนหยา่ในวนัดงักลา่ว 



แบบค าร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่า 
 

      วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ................. 
 

1. วนัท่ีนดัหมาย ........................................................  เวลา ........................................................................... 
    สถานท่ี         สถานเอกอคัรราชทตูฯ         การให้บริการกงสลุสญัจร ณ เมือง.............................................. 
 
2. ข้าพเจ้า ............................................................... และ .............................................................................. 
 ประสงค์จะย่ืนขอจดทะเบียนหยา่ตามวนัและเวลาท่ีระบใุนข้อ 1 ทัง้นี ้
       ข้าพเจ้าทัง้สองมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
       ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาเอกสารท่ีใช้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมาพร้อมนีแ้ล้ว และข้าพเจ้าทราบแล้ววา่ ข้าพเจ้า

จะต้องน าเอกสารตวัจริงทัง้หมดมาแสดงในวนันดัจดทะเบียนหยา่ 
          

3.  หากมีค าถามหรือข้อสงสยั สามารถติดตอ่ข้าพเจ้าได้ท่ี  
     โทรศพัท์ (ฝ่ายชาย).........................................................    (ฝ่ายหญิง) ............................................................ 
     อีเมล์    (ฝ่ายชาย)...........................................................    (ฝ่ายหญิง) ............................................................ 
      
 
ลงช่ือ (ฝ่ายชาย) .........................................................   ลงช่ือ (ฝ่ายหญิง) ...................................................... 
                      (.........................................................)                              (.......................................................) 



ค ำร้องนิติกรณ์ 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั 

(โปรดกรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงให้ถกูต้องครบถ้วน) 
 

 
1. 

                    นาย 
ขา้พเจา้        นาง             ช่ือ-นามสกุล    (ภาษาไทย)....................................................................................................................... 
                    นางสาว                          (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................... 
 
เลขประจ าตวัประชาชน  
 
หนงัสือเดินทาง เลขท่ี...........................................วนัท่ีออก..........................................วนัหมดอาย.ุ............................................... 
วนัเดือนปีเกิด    วนัท่ี................ เดือน ............................................... พ.ศ. ........................................ อาย.ุ................................ปี 

 
2. 

 
ท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา  บา้นเลขท่ี...........................................ถนน..................................................Apt#......................................... 
                                    เมือง...................................................มลรัฐ...................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์     (บา้น)..................................................................... (มือถือ).........................................................................                                         
                                    (อีเมล์)..........................................................................................................................................................      
เวลาน้ีประกอบอาชีพเป็น............................................................. อยูท่ี่........................................................................................... 
เมือง.................................................มลรัฐ......................รหสัไปรษณีย.์......................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................                  

 
3. 

 
จุดประสงคใ์นการยืน่ค  าร้องต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ เพื่อ............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

4. เอกสารท่ียืน่ต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ มีดงัต่อไปน้ี 
(1)...................................................................................................(4).............................................................................................. 
(2)...................................................................................................(5).............................................................................................. 
(3)...................................................................................................(6).............................................................................................. 

 
5. 
 
 
 
 

 
พร้อมค าร้องนิติกรณ์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบค่าธรรมเนียมในการน้ีมาช าระต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ครบถว้นตามระเบียบแลว้ 
เป็นจ านวนเงิน....................................ดอลลาร์สหรัฐ                                                                                                    
                                                                                                          ลงช่ือ....................................................................................... 
                                                                                                                  (......................................................................................) 
                                                                                                                   วนัท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ................... 

                                                                                   ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



ค ำร้องนิติกรณ์ 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั 

(โปรดกรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงให้ถกูต้องครบถ้วน) 
 

 
1. 

                    นาย 
ขา้พเจา้        นาง             ช่ือ-นามสกุล    (ภาษาไทย)....................................................................................................................... 
                    นางสาว                          (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................... 
 
เลขประจ าตวัประชาชน  
 
หนงัสือเดินทาง เลขท่ี...........................................วนัท่ีออก..........................................วนัหมดอาย.ุ............................................... 
วนัเดือนปีเกิด    วนัท่ี................ เดือน ............................................... พ.ศ. ........................................ อาย.ุ................................ปี 

 
2. 

 
ท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา  บา้นเลขท่ี...........................................ถนน..................................................Apt#......................................... 
                                    เมือง...................................................มลรัฐ...................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์     (บา้น)..................................................................... (มือถือ).........................................................................                                         
                                    (อีเมล์)..........................................................................................................................................................      
เวลาน้ีประกอบอาชีพเป็น............................................................. อยูท่ี่........................................................................................... 
เมือง.................................................มลรัฐ......................รหสัไปรษณีย.์......................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................                  

 
3. 

 
จุดประสงคใ์นการยืน่ค  าร้องต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ เพื่อ............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

4. เอกสารท่ียืน่ต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ มีดงัต่อไปน้ี 
(1)...................................................................................................(4).............................................................................................. 
(2)...................................................................................................(5).............................................................................................. 
(3)...................................................................................................(6).............................................................................................. 

 
5. 
 
 
 
 

 
พร้อมค าร้องนิติกรณ์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบค่าธรรมเนียมในการน้ีมาช าระต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ครบถว้นตามระเบียบแลว้ 
เป็นจ านวนเงิน....................................ดอลลาร์สหรัฐ                                                                                                    
                                                                                                          ลงช่ือ....................................................................................... 
                                                                                                                  (......................................................................................) 
                                                                                                                   วนัท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ................... 

                                                                                   ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



                      แบบ ข.  
  Form B. 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั                              เลขทะเบียนท่ี          
(Royal Thai Embassy, Washington, D.C.)      (Registration No.                )    

         ค ำร้องขอจดทะเบียนกำรหย่ำ         
         (Application for Registration of Divorce)                      

   

ผูมี้ช่ือขา้งทา้ยน้ีขอท าค าร้องขอจดทะเบียนการหยา่ตอ่เจา้พนกังาน  ตามความแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัความต่อไปน้ี 
(The undersigned wish to apply to the Registrar for registration of divorce in accordance with the Civil and Commercial Code)  

รายการ 
(Particulars) 

ชาย  
(Male) 

หญิง 
 (Female) 

1.  ช่ือ   
    (Name) 

  

2. สญัชาติ  
    (Nationality) 

  

3. ท่ีอยูปั่จจุบนั  
    (Present address) 
 
 

  

4. อาย ุ(Age) 
    เกิดวนั เดือน ปี   
    (Day, month, and year of birth) 

  

5. จดทะเบียนสมรส  
    (Registration of  
     Marriage) 

  

ส านกัทะเบียน 
(Registration office) 

 

เลขทะเบียนท่ี  
(Registration No.) 

 

ลงวนั เดือน ปี  
(Day, month, and year) 

 

6. ลายมือช่ือผูร้้องขอจดทะเบียน 
   (Signatures of applicants) 

  

 
ค าร้องขอจดทะเบียนน้ี ผูร้้องไดย้ืน่ต่อขา้พเจา้ เม่ือวนัท่ี                        
(The applicants have filed this application with me on 

ขา้พเจา้ไดจ้ดทะเบียนการหยา่ไวแ้ลว้ในเลขทะเบียนท่ี                
I have inscribed this divorce in the Register No.) 
 

     
(นางสาวภทัรียา วฒันสิน) 

นายทะเบียน 
(Registrar) 

หมำยเหตุ  ภาษาองักฤษท่ีพิมพก์ ากบันั้น เป็นค าแปล 
N.B.       The English version in brackets is a translation 



หนังสือสัญญำหย่ำ 
เขียนท่ี............................................................. 

วนัท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ.................... 
 ขา้พเจา้..............................................................นามสกุล........................................................................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
กบั ขา้พเจา้.........................................................................................นามสกุลเดิม.............................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
ไดจ้ดทะเบียนสมรสไว ้ณ ส านกัทะเบียน............................................................................................................................. 
เลขทะเบียนท่ี...............................................ลงวนัท่ี....................เดือน..............................................พ.ศ............................ 
 เน่ืองจากขา้พเจา้ทั้งสอง มีเหตุผลบางประการท่ีไม่สามารถจะอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัทส์ามีภรรยาต่อไปได ้จึงสมคัรใจ
จะหยา่ขาดจากการเป็นสามีภรรยากนั นบัแต่วนัท าสัญญาน้ีเป็นตน้ไป และมีขอ้ตกลงในการหยา่ดงัน้ี 

 1.  เร่ืองทรัพยสิ์น .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 2.  เร่ืองบุตร ........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 3.  เร่ืองอ่ืน ๆ ..... .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 4.  ฝ่ายหญิงประสงคจ์ะใชค้  าน าหนา้นามวา่............................................................................................................ 
 ขา้พเจา้ทั้งสองไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือส าคญัน้ีทุกประการแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวต่้อหนา้
พยานเป็นส าคญั 

            (ลงช่ือ) ............................................................................ฝ่ายชาย 
          (.............................................................................)   
             (ลงช่ือ) ............................................................................ฝ่ายหญิง 
          (.............................................................................)   
            (ลงช่ือ) ............................................................................พยาน 

          (.............................................................................)   
             (ลงช่ือ) ............................................................................พยาน 

          (.............................................................................)   


