
การจดทะเบียนสมรส 
 
หลักเกณฑ์ 
1.  คูส่มรสจะต้องยื่นค ำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถำนเอกอคัรรำชทตูฯ  
2.  คูส่มรสฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดต้องเป็นบคุคลสญัชำติไทย  
3.  หำกคูส่มรสฝ่ำยชำยมิได้มีสญัชำติไทย ฝ่ำยชำยจะต้องมีหนงัสอืรับรองควำมเป็นโสด และ หนงัสอืรับรองกำรท ำงำนแสดงรำยได้
จำกส ำนกังำน หรือ บริษัทท่ีท ำงำน มำแสดง 

3.  คูส่มรสจะต้องมีอำยคุรบ 17 ปีบริบรูณ์ หำกอำยไุมค่รบ 17 ปีบริบรูณ์ บิดำและมำรดำจะต้องลงช่ือให้ควำมยินยอม  
4.  หำกคูส่มรสฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดเป็นข้ำรำชกำรไทย หรือ เป็นนกัเรียนในควำมดแูลของส ำนกังำนผู้ดแูลนกัเรียนไทยในสหรัฐอเมริกำ   
หรือ ของส ำนกังำนอื่นของสว่นรำชกำรไทย จะต้องมีหนงัสอือนมุตัิให้จดทะเบียนสมรสจำกส ำนกังำนต้นสงักดัมำแสดง 

4.  หำกคูส่มรสฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใด หรือทัง้สองฝ่ำยเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน ฝ่ำยที่เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน จะต้องมใีบส ำคญั
กำรหยำ่มำแสดง  

5. หำกฝ่ำยหญิงเคยจดทะเบยีนสมรสมำก่อน (จะต้องหยำ่กบัคูส่มรสเดิมแล้ว)  
-  ช่ือสกลุในหนงัสอืเดินทำงและทะเบียนรำษฎรต้องเปลีย่นช่ือสกลุเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นค ำร้องขอจดทะเบียนใหม ่(ส ำหรับ  
บคุคลที่สมรสก่อนวนัท่ี 5 มิถนุำยน 2546) 

-  จะท ำกำรสมรสใหมไ่ด้ตอ่เมื่อกำรสิน้สดุแหง่กำรสมรสได้ผำ่นพ้นไปแล้วไมน้่อยกวำ่ 310 วนั เว้นแตไ่ด้คลอดบตุรแล้วในระหวำ่ง
นัน้ หรือ จะสมรสกบัคูส่มรสเดิม หรือ มีใบรับรองแพทย์รับรองวำ่มไิด้มีครรภ์ หรือ มีค ำสัง่ศำลไทยให้สมรสได้  

      
ขัน้ตอนการยื่นขอจดทะเบียนสมรส 
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ดงัรำยกำรตอ่ไปนี ้

1) แบบค ำร้องขอนดัหมำยกำรจดทะเบียนสมรส จ ำนวน 1 ชดุ 
2) ค ำร้องนิตกิรณ์ส ำหรับกำรจดทะเบียนสมรส ฝ่ำยหญิงและฝ่ำยชำยคนละ 1 ชดุ  (แบบค ำร้องม ี2 กรณี คือ กรณีที่ไมเ่คยจด
ทะเบียนสมรส และกรณีเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน) 

3) ค ำร้องขอจดทะเบยีนสมรส จ ำนวน 1 ชดุ (กรอกให้ครบถ้วนทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ) 
4) หนงัสอืเดินทำง และ/หรือบตัรประจ ำตวัประชำชน ฉบบัจริง ท่ียงัไมห่มดอำย ุ
5) ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั 
6) US ID หรือ US Driver License (ถ้ำมี) 
7) เอกสำรประกอบอื่น (ถ้ำมี พจิำรณำตำมหลกัเกณฑ์) 

2. นัดหมายล่วงหน้า โดยสง่ส ำเนำเอกสำรที่ใช้ตำมข้อ 1 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและจดัพมิพ์เอกสำรกำรจดทะเบียนสมรส
ลว่งหน้ำ (อยำ่งน้อย 10 วนัท ำกำร) ทำงไปรษณีย์ และรอกำรยืนยนัวนันดัจำกเจ้ำหน้ำที่ (รับจดทะเบียนสมรสระหวำ่ง เวลำ 
09.00 - 12.00 น.  วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เว้นวนัหยดุรำชกำร) หรือในกำรให้บริกำรกงสลุสญัจร  (www.thaiembdc.org หวัข้อ 
Mobile Service) หากมีค าถาม หรือสงสยั กรุณาติดต่อ (202) 298 4810 

    ที่อยูส่ถำนเอกอคัรรำชทตูฯ                                           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  คูส่มรสทัง้สองฝ่ำยจะต้องมำยื่นค ำร้องด้วยตนเองที่สถำนเอกอคัรรำชทตูฯ ตำมวนัเวลำนดัดงักลำ่ว   
โดยน ำเอกสำรตวัจริงตำมข้อ 1 มำแสดง ซึง่ภำยหลงักำรจดทะเบียนสมรสแล้ว คูส่มรสจะได้รับใบทะเบียนสมรสในวนัดงักลำ่ว 



แบบค าร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส 
 

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

1. วนัท่ีนดัหมำย .................14.30    น.      
 
2. ข้ำพเจ้ำ ............................................................... และ .............................................................................. 
ประสงค์จะย่ืนขอจดทะเบียนสมรส ณ สถำนเอกอคัรรำชทตูฯ ตำมวนัและเวลำท่ีระบใุนข้อ 1      ทัง้นี ้
       คูส่มรสทัง้สองฝ่ำยประสงค์จะจดทะเบียนสมรสเป็นสำมีภริยำด้วยควำมสมคัรใจ 
       คูส่มรสทัง้สองมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
       คูส่มรสทัง้สองฝ่ำยไมเ่คยจดทะเบียนสมรสกบัผู้ใดมำก่อน 
       หำกเคยจดทะเบียนสมรสมำแล้ว โปรดระบ ุคูส่มรสท่ีเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน รำยละเอียดกำรหยำ่ 

เลขท่ีทะเบียนหยำ่ วนัท่ีหย่ำ หนว่ยงำนท่ีจดทะเบียนหย่ำ ........................................................................ 
      .............................................................................................................................................................      

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
       คูส่มรสฝ่ำยหญิงประสงค์ใช้นำมสกลุ ............................................................................................ และ

ใช้ค ำน ำหน้ำเป็น .............................หลงัสมรส 
       ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำเอกสำรท่ีใช้เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบมำพร้อมนีแ้ล้ว และข้ำพเจ้ำทรำบแล้ววำ่ 

ข้ำพเจ้ำจะต้องน ำเอกสำรตวัจริงทัง้หมดมำแสดงในวนันดัจดทะเบียนสมรส 
          

3.  หำกมีค ำถำมหรือข้อสงสยั สำมำรถติดตอ่ข้ำพเจ้ำได้ท่ี  
     หมำยเลขโทรศพัท์ (1).........................................................    (2) ............................................................. 
     อีเมล์                   (1)..........................................................    (2) ............................................................. 
     ท่ีอยู่     .................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ (ฝ่ำยชำย) .........................................................   ลงช่ือ (ฝ่ำยหญิง) ...................................................... 
                      (.........................................................)                              (.......................................................) 



  

  แบบ ก.   
Form A 

 

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

ค ำร้องขอจดทะเบียนสมรส 
(Application for Registration of Marriage) 

 

ผูมี้ช่ือขา้งทา้ยน้ีขอท าค าร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจา้พนกังาน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัขอ้ความต่อไปน้ี  
(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.  ช่ือ   
     (Name)      

  

2.  สญัชาติ   
     (Nationality) 

  

3.  ท่ีอยูปั่จจุบนัตามทะเบียนบา้น  
     (Present address)   
 

 

  

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

  

5.  สถานท่ีเกิด จงัหวดัและประเทศ  
     (Place of birth, State and Country) 

  

6.  อาชีพ   
     (Occupation) 

  

7.  ช่ือ นามสกลุบิดา   
    (Name of father) 

  

8.  ช่ือ นามสกลุมารดา  
     (Name of mother) 

  

9.  ลายมือช่ือผูร้้องขอจดทะเบียน    
     (Signatures of applicants)     

  
  

ค าร้องขอจดทะเบียนน้ี ผูร้้องไดย้ืน่ต่อขา้พเจา้ เม่ือวนัท่ี                    
 (The applicants have filed this application with me on 
ไดจ้ดทะเบียนสมรส ไวแ้ลว้ในเลขทะเบียนท่ี                
I have inscribed this marriage in the Register No.) 
              

         (นางสาวภทัรียา วฒันสิน)      
                   นายทะเบียน  

                                                    (Registrar) 
หมายเหตุ  ภาษาองักฤษท่ีพิมพก์ ากบันั้นเป็นค าแปล                              
N.B.       The English version in brackets is a translation.                 



 
 
 
 

หนังสือแสดงควำมยนิยอม 
(Letter of Consent) 

 
 

หนงัสือน้ีแสดงวา่ ขา้พเจา้ผูมี้ช่ือขา้งทา้ยน้ียนิยอมให ้
(This is to certify that I/we, the undersigned, have given my/our consent to 

 
     

 
(ช่ือผูจ้ะสมรสซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

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

ซ่ึงเป็น      (บุตรหรือผู้อยู่ในความปกครอง)     ของขา้พเจา้ และซ่ึงมีอาย ุ             ปี  
who is my  (child or ward)                          and is now                      years old 

 
 

ท าการสมรสกบั          
to marry) 

 
 
     ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัเม่ือวนัท่ี                     
       (Signed on) 
 
                 
        
                 
            (ลายมือช่ือบิดามารดาหรือผูป้กครอง) 
                       (Signature of father, mother, or guardian) 



                              ค ำร้องนิติกรณ์ส ำหรับกำรจดทะเบียนสมรส                                     แบบ 2 
            (กรณไีม่เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน) 

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 เพื่อขอจดทะเบียนสมรสกบั...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

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

 
5. 
 
 
 
 

 
พร้อมค าร้องนิติกรณ์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ครบถว้นตามระเบียบแลว้ 
                                                                                                    
                                                                                                          ลงช่ือ....................................................................................... 
                                                                                                                  (......................................................................................) 
                                                                                                                   วนัท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ................... 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่เคยจดทะเบียนสมรส 
กบัผู้ใดมำก่อน 
ลงช่ือ....................................................................................... 
         (......................................................................................) 

 



                                ค ำร้องนิติกรณ์ส ำหรับกำรจดทะเบียนสมรส                                   แบบ 2 
           (กรณเีคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน และได้หย่ำขำดแล้ว) 

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 เพื่อขอจดทะเบียนสมรสกบั...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

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

 
5. 
 
 
 
 

 
พร้อมค าร้องนิติกรณ์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ครบถว้นตามระเบียบแลว้   
                                                                                                  
                                                                                                          ลงช่ือ....................................................................................... 
                                                                                                                  (......................................................................................) 
                                                                                                                   วนัท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ................... 
ข้ำพเจ้ำเคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน และได้หย่ำขำดเรียบร้อยแล้ว 
ตำมเอกสำร..................................................เลขที.่.......................................... 
ลงวนัที.่.......................................................ออกให้ ณ .................................... 
ลงช่ือ....................................................................................... 
         (......................................................................................) 



 


