การจดทะเบียนหย่ า
หลักเกณฑ์
1. คูห่ ย่าจะต้ องยื่นคาร้ องขอจดทะเบียนหย่าด้ วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรื อในการให้ บริ การกงสุลสัญจร
2. สาหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถนุ ายน 2546 คูห่ ย่าฝ่ ายหญิงจะต้ องมีหนังสือเดินทางไทย และหลักฐานทะเบียน
ราษฎรที่เป็ นชื่อสกุลคูห่ ย่าฝ่ ายชาย เพื่อใช้ ในการยื่นคาร้ องขอจดทะเบียนหย่า
ขัน้ ตอนการยื่นขอจดทะเบียนหย่ า
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ดังรายการต่อไปนี ้
1.1 แบบคาร้ องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่า จานวน 1 ชุด
1.2 คาร้ องนิติกรณ์ จานวน 2 ชุด (ฝ่ ายหญิงและฝ่ ายชายคนละ 1 ชุด)
1.3 คาร้ องขอจดทะเบียนหย่า จานวน 1 ชุด
คาแนะนาการกรอกคาร้ อง :
- ฝ่ ายหญิงจะต้ องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ ด้วย (ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ)
- การกรอกอายุจะต้ องเป็ นอายุที่ครบปี บริ บรู ณ์ เช่น อายุ “30 ปี 7 เดือน” ให้ กรอกอายุ “30 ปี ”
1.4 หนังสือสัญญาหย่า จานวน 1 ชุด
คาแนะนาการกรอกหนังสือสัญญาหย่า :
- ข้ อตกลงในการหย่าเรื่ องบุตร โปรดระบุจานวนบุตร ชื่อนามสกุล วันเดือนปี เกิด และอายุของบุตรแต่ละคน (ปี บริ บรู ณ์) หากมี
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปี บริ บรู ณ์) ต้ องระบุผ้ ทู ี่จะมีอานาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้ วย แต่หาก
ไม่มีบตุ รร่วมกัน ให้ ระบุวา่ “ไม่มี”
- ถ้ าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่ องทรัพย์สนิ ให้ เขียนว่า “ไม่ระบุ”
- ถ้ าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่ องอื่น ๆ ให้ เขียนว่า “ไม่มี”
1.5 หนังสือเดินทาง และ/หรื อบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ งที่ยงั มีอายุอยู่ (หากเป็ นชาวต่างชาติ ให้ แสดงหนังสือเดินทางของ
ประเทศนัน้ ๆ)
1.6 สาเนาทะเบียนบ้ าน ที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
1.7 US ID หรื อ US Driver License (ถ้ ามี)
1.8 ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริ ง หรื อ สาเนาที่มตี ราประทับรับรองจากสานักงานเขต/อาเภอ (หากไม่มี จะต้ องไป
ดาเนินการขอคัดสาเนามาก่อน)
2. นัดหมายล่ วงหน้ า โดยส่งสาเนาเอกสารที่ใช้ ตามข้ อ 1 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนหย่าล่วงหน้ า
(อย่างน้ อย 10 วันทาการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยันวันนัดจากเจ้ าหน้ าที่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้ นวันหยุดราชการ หรื อในการ
ให้ บริ การกงสุลสัญจร (www.thaiembdc.org หัวข้ อ Mobile Service) หากมี คาถาม หรื อสงสัย กรุณาติ ดต่อ (202) 640-5325
ที่อยูส่ ถานเอกอัครราชทูตฯ
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. วันจดทะเบียนหย่ า คูห่ ย่าทังสองฝ่
้
ายจะต้ องมายื่นคาร้ องด้ วยตนเองและนาเอกสารตัวจริงตามข้ อ 1 มาแสดง ณ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ หรื อในการให้ บริ การกงสุลสัญจร ภายหลังการจดทะเบียนหย่าแล้ ว คูห่ ย่าจะได้ รับใบทะเบียนหย่าในวันดังกล่าว

แบบคาร้ องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่ า
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.................
1. วันที่นดั หมาย ........................................................ เวลา ...........................................................................
สถานที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ
การให้ บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง..............................................
2. ข้ าพเจ้ า ............................................................... และ ..............................................................................
ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนหย่าตามวันและเวลาที่ระบุในข้ อ 1 ทังนี
้ ้
ข้ าพเจ้ าทังสองมี
้
คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข้ าพเจ้ าได้ แนบสาเนาเอกสารที่ใช้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบมาพร้ อมนี ้แล้ ว และข้ าพเจ้ าทราบแล้ วว่า ข้ าพเจ้ า
จะต้ องนาเอกสารตัวจริงทังหมดมาแสดงในวั
้
นนัดจดทะเบียนหย่า
3. หากมีคาถามหรื อข้ อสงสัย สามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ที่
โทรศัพท์ (ฝ่ ายชาย)......................................................... (ฝ่ ายหญิง) ............................................................
อีเมล์ (ฝ่ ายชาย)........................................................... (ฝ่ ายหญิง) ............................................................

ลงชื่อ (ฝ่ ายชาย) ......................................................... ลงชื่อ (ฝ่ ายหญิง) ......................................................
(.........................................................)
(.......................................................)

คำร้ องนิติกรณ์
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 เพื่อ.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. เอกสารที่ยนื่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1)...................................................................................................(4)..............................................................................................
(2)...................................................................................................(5)..............................................................................................
(3)...................................................................................................(6)..............................................................................................
5. พร้อมคาร้องนิติกรณ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการนี้มาชาระต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ครบถ้วนตามระเบียบแล้ว
เป็ นจานวนเงิน....................................ดอลลาร์สหรัฐ
ลงชื่อ.......................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ...................
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

คำร้ องนิติกรณ์
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 เพื่อ.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. เอกสารที่ยนื่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1)...................................................................................................(4)..............................................................................................
(2)...................................................................................................(5)..............................................................................................
(3)...................................................................................................(6)..............................................................................................
5. พร้อมคาร้องนิติกรณ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการนี้มาชาระต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ครบถ้วนตามระเบียบแล้ว
เป็ นจานวนเงิน....................................ดอลลาร์สหรัฐ
ลงชื่อ.......................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ...................
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

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

เลขทะเบียนที่
(Registration No.

)

คำร้ องขอจดทะเบียนกำรหย่ ำ
(Application for Registration of Divorce)
ผูม้ ีชื่อข้างท้ายนี้ขอทาคาร้องขอจดทะเบียนการหย่าต่อเจ้าพนักงาน ตามความแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังความต่อไปนี้
(The undersigned wish to apply to the Registrar for registration of divorce in accordance with the Civil and Commercial Code)
รายการ
ชาย
หญิง
(Particulars)
(Male)
(Female)
1. ชื่อ
(Name)
2. สัญชาติ
(Nationality)
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั
(Present address)

4. อายุ (Age)
เกิดวัน เดือน ปี
(Day, month, and year of birth)
5. จดทะเบียนสมรส
สานักทะเบียน
(Registration of
(Registration office)
Marriage)
เลขทะเบียนที่
(Registration No.)
ลงวัน เดือน ปี
(Day, month, and year)
6. ลายมือชื่อผูร้ ้องขอจดทะเบียน
(Signatures of applicants)
คาร้องขอจดทะเบียนนี้ ผูร้ ้องได้ยนื่ ต่อข้าพเจ้า เมื่อวันที่
(The applicants have filed this application with me on
ข้าพเจ้าได้จดทะเบียนการหย่าไว้แล้วในเลขทะเบียนที่
I have inscribed this divorce in the Register No.)

หมำยเหตุ ภาษาอังกฤษที่พิมพ์กากับนั้น เป็ นคาแปล
N.B.

The English version in brackets is a translation

(นางสาวภัทรี ยา วัฒนสิ น)
นายทะเบียน
(Registrar)

หนังสื อสัญญำหย่ ำ
เขียนที่.............................................................
วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า..............................................................นามสกุล........................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
กับ ข้าพเจ้า.........................................................................................นามสกุลเดิม..............................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ได้จดทะเบียนสมรสไว้ ณ สานักทะเบียน.............................................................................................................................
เลขทะเบียนที่...............................................ลงวันที่....................เดือน..............................................พ.ศ............................
เนื่องจากข้าพเจ้าทั้งสอง มีเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถจะอยูก่ ินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาต่อไปได้ จึงสมัครใจ
จะหย่าขาดจากการเป็ นสามีภรรยากัน นับแต่วนั ทาสัญญานี้เป็ นต้นไป และมีขอ้ ตกลงในการหย่าดังนี้
1. เรื่ องทรัพย์สิน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. เรื่ องบุตร ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. เรื่ องอื่น ๆ ..... ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4. ฝ่ ายหญิงประสงค์จะใช้คานาหน้านามว่า............................................................................................................
ข้าพเจ้าทั้งสองได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสื อสาคัญนี้ทุกประการแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
พยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ) ............................................................................ฝ่ ายชาย
(.............................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................ฝ่ ายหญิง
(.............................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................พยาน
(.............................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................พยาน
(.............................................................................)

