
การจดทะเบียนหย่าต่างส านักทะเบียน 
(คู่หย่าอีกฝ่ายอยู่ท่ีประเทศไทย) 

 

หลักเกณฑ์ 
1.  คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาจะต้องยื่นค าร้องขอจดทะเบยีนหยา่ด้วยตนเอง ณ สถานเอกอคัรราชทตูฯ (ที่ท าการฝ่ายกงสลุ) 

ระหวา่งเวลา 09.00 - 12.00 น.  วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ (เว้นวนัหยดุราชการ)  
2.  ส าหรับบคุคลที่จดทะเบยีนสมรสก่อนวนัท่ี 5 มิถนุายน 2546 คูห่ยา่ฝ่ายหญิงจะต้องมีหนงัสอืเดินทางไทย และหลกัฐานทะเบยีน

ราษฎรท่ีเป็นช่ือสกลุคูห่ยา่ฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนหยา่  
 

การหย่าต่างส านักทะเบียน คือ การหยา่โดยความยินยอมของคู่หยา่ทัง้สองฝ่าย โดยที่ตา่งฝ่ายตา่งอยูค่นละแหง่ ไมส่ามารถ
เดินทางไปจดทะเบียนหยา่ ณ ส านกัทะเบยีนเดยีวกนัได้ ทัง้นี ้คูห่ยา่จะต้องตกลงกนัวา่ ฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นค าร้องขอจดทะเบียนก่อนท่ี
ส านกัทะเบียนใด และจะให้ส านกัทะเบียนใดเป็นผู้จดทะเบยีนให้ การหยา่จะสมบรูณ์ต่อเมื่อมกีารจดทะเบยีนแหง่ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว  
การหยา่ตา่งส านกัทะเบียน มี 2 แบบ ดงันี ้
 

แบบ 1 คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทยเป็นผู้ย่ืนเร่ืองที่ส านักทะเบียนที่ประเทศไทย 
   ส านกัทะเบียนแหง่ที่ 1  คือ ส านกัทะเบียนท่ีประเทศไทย 
    ส านกัทะเบียนแหง่ที่ 2 คือ สถานเอกอคัรราชทตูฯ ซึง่จะเป็นผู้จดทะเบียนและออกใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่ให้ 
     ข้อมูลทั่วไป  คูห่ยา่ฝ่ายทีอ่ยูป่ระเทศไทยเป็นผู้ เร่ิมยื่นขอจดทะเบียนหยา่ที่ส านกัทะเบียนท่ีประเทศไทยก่อน เอกสารการหยา่ตา่ง
ส านกัทะเบียนจะถกูสง่ผา่นกระทรวงการตา่งประเทศมายงัสถานเอกอคัรราชทตูฯ หลงัจากทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะ
ด าเนินการตดิตอ่คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาเพื่อมาด าเนินการจดทะเบยีนหยา่ (ด้วยตนเอง) ที่สถานเอกอคัรราชทตูฯ หรือในการ
ให้บริการกงสลุสญัจร ทัง้นี ้สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะเป็นส านกัทะเบียนที่ออกใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่ให้  
      ขัน้ตอนการด าเนินการ 
      1.  เมื่อสถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้รับเอกสารการหยา่จากส านกัทะเบียนท่ีประเทศไทยซึง่สง่ผา่นกระทรวงการตา่งประเทศแล้ว             
จะด าเนินการติดตอ่คูห่ยา่ฝ่ายทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมริกาเพื่อมาลงลายมือช่ือในเอกสารการหยา่ 
      2.  ในวนันดัหมาย คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาจะต้องจดัเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
           2.1  กรอกแบบฟอร์ม “ค าร้องนิตกิรณ์” 
           2.2  หนงัสอืเดินทาง และ/หรือบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริงที่ยงัมีอายอุยู ่(หากเป็นชาวตา่งชาติ ให้แสดงหนงัสือเดินทางของ
ประเทศนัน้ ๆ) 
           2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
           2.4 US ID หรือ US Driver License (ถ้าม)ี 
           2.5  ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบบัจริง หรือ ส าเนาที่มตีราประทบัรับรองจากส านกังานเขต/อ าเภอ (หากไมม่ี จะต้อง
ไปด าเนินการขอคดัส าเนามาก่อน) 
       3.  สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะมอบใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่ให้แก่คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาในวนัท่ีมาจดทะเบยีน
หยา่ และจะสง่ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่อกีฉบบัผา่นกระทรวงการตา่งประเทศไปยงัส านกัทะเบียนท่ีประเทศไทยเพื่อมอบ
ให้แก่คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูป่ระเทศไทยตอ่ไป  
 

 
 



 
 
แบบที่ 2 คู่หย่าฝ่ายที่อยู่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ย่ืนเร่ืองที่สถานเอกอัครราชทตูฯ  
   ส านกัทะเบียนแหง่ที่ 1  คือ สถานเอกอคัรราชทตูฯ 
    ส านกัทะเบียนแหง่ที่ 2 คือ ส านกัทะเบียนท่ีประเทศไทย ซึง่จะเป็นผู้จดทะเบียนและออกใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่ให้ 
    ข้อมูลทั่วไป  คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ เร่ิมยื่นขอจดทะเบียนหยา่ที่สถานเอกอคัรราชทตูฯ (จะต้องเตรียมเอกสารจาก       
คูห่ยา่ที่อยูป่ระเทศไทยเพื่อประกอบการยื่นขอ) เอกสารการหยา่ตา่งส านกัทะเบียนจะถกูสง่ผา่นกระทรวงการตา่งประเทศไปยงัส านกั
ทะเบียนที่ประเทศไทย (ตามที่แจ้ง) ทัง้นี ้ส านกัทะเบียนท่ีประเทศไทย จะเป็นส านกัทะเบียนท่ีออกใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนหยา่ให้  
     ขัน้ตอนการด าเนินการ 
   เอกสารที่ใช้และขัน้ตอนที่เกี่ยวข้อง   
   1. จัดเตรียมเอกสารจากคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทย 
       1.1 หนงัสอืสญัญาหยา่  ต้องกรอกข้อความรายละเอียดตา่ง ๆ รวมทัง้ข้อตกลงเร่ืองทรัพย์สนิ บตุร เร่ืองอื่น ๆ และค าน าหน้าช่ือ 
ฝ่ายหญิงหลงัการหยา่ โดยคูห่ยา่ฝ่ายที่อยูป่ระเทศไทยและพยานคนไทย 2 คน จะต้องลงลายมือช่ือตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ส านกังานเขต/
อ าเภอ และให้เจ้าหน้าที่ลงลายมอืช่ือและประทบัตรารับรองลายมอืช่ือของคูห่ยา่และพยานทัง้สองด้วย (สว่นช่องลายมือช่ือคูห่ยา่ฝ่ายที่
อยูส่หรัฐอเมริกาให้เว้นวา่งไว้ เพือ่มาลงลายมือช่ือตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ ณ สถานเอกอคัรราชทตูฯ) 

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” 

         1.2 ส าเนาเอกสารประจ าตวัของคูห่ยา่ฝ่ายที่อยูป่ระเทศไทยและพยานทัง้สอง ซึง่ต้องได้รับการรับรองส าเนาถกูต้องจากเจ้าหน้าที่
ส านกังานเขต/อ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงการตา่งประเทศ เช่น ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียน
บ้าน ส าเนาใบส าคญัการเปลีย่นช่ือ ฯลฯ 
     2.  จัดเตรียมเอกสารของคู่หย่าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  
           2.1  กรอกแบบฟอร์ม “ค าร้องขอจดทะเบยีนหยา่” 

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

2.2  กรอกแบบฟอร์ม “บนัทกึ เร่ือง การจดทะเบยีนการหยา่ตา่งส านกัทะเบยีน “ 
        ค าแนะน าการกรอกบนัทกึเร่ืองการจดทะเบยีนหยา่ตา่งส านกัทะเบียน  

-  ข้อมลูของนายทะเบยีนให้เว้นวา่งไว้ 
           2.3  กรอกแบบฟอร์ม “ค าร้องนิตกิรณ์” 
           2.4  กรอกแบบฟอร์ม “ค าร้องขอนดัหมายการจดทะเบียนหยา่ตา่งส านกัทะเบยีน”      
           2.5  หนงัสอืเดินทาง และ/หรือบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริงที่ยงัมีอายอุยู ่(หากเป็นชาวตา่งชาติ ให้แสดงหนงัสอืเดินทางของ
ประเทศนัน้ ๆ) 
           2.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 



           2.7  US ID หรือ US Driver License (ถ้าม)ี 
           2.8  ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบบัจริง หรือ ส าเนาที่มตีราประทบัรับรองจากส านกังานเขต/อ าเภอ  
(หากไมม่ี จะต้องไปด าเนินการขอคดัส าเนามาก่อน) 
 
    3.  ท าการนัดหมายล่วงหน้า โดยสง่ส าเนาเอกสารท่ีใช้ตามข้อ 1 และ 2 ให้สถานเอกอคัรราชทตูฯ เพื่อตรวจสอบและจดัพมิพ์
เอกสารการจดทะเบียนหยา่ลว่งหน้า (อยา่งน้อย 10 วนัท าการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยนัวนันดัจากเจ้าหน้าที่  
ที่อยูส่ถานเอกอคัรราชทตู                                                                Consular Office 

The Royal Thai Embassy 
2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008-1623 
Tel.  (202) 684-8493 ,Fax. (202) 459-9536 

                                                                                              www.thaiembdc.org 
    4.  ในวนันดัหมาย คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาจะต้องน าเอกสารตวัจริงตามข้อ 1 และ 2 มาแสดง และลงลายมือช่ือในเอกสารท่ี
สถานเอกอคัรราชทตูฯ จดัเตรียมไว้ 
    3.  สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะจดัสง่เอกสารการหยา่ตา่งส านกัทะเบียนผา่นกระทรวงการตา่งประเทศไปยงัส านกัทะเบียนที่ประเทศ
ไทย (ตามทีแ่จ้ง) ด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องเพื่อออกใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่ ซึง่ส านกัทะเบียนท่ีประเทศไทยจะมอบ
ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่ให้แก่คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูป่ระเทศไทย และจะจดัสง่ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่อีกฉบบัผา่น
กระทรวงการตา่งประเทศมายงัสถานเอกอคัรราชทตูฯ เพื่อมอบให้คูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาตอ่ไป (หากคูห่ยา่ฝ่ายที่อยูใ่น
สหรัฐอเมริกาประสงค์จะให้สถานเอกอคัรราชทตูฯ สง่ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหยา่ให้ทางไปรษณีย์ จะต้องจดัเตรียมแสตมป์ราคา 
$22.95 ให้แก่สถานเอกอคัรราชทตูฯ ในวนันดัหมาย ซึง่สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะจดัสง่เอกสารให้แบบ Express mail ของ USPS)  
 
หมายเหตุ  หากมีค าถาม หรือสงสยั กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีไ่ดที้ ่โทรศพัท์ (202) 640-5897 หรือ  โทรสาร (202) 459-9536 



ค าร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่าต่างส านักทะเบียน 
 

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

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

จะต้องน าเอกสารตวัจริงทัง้หมดมาแสดงในวนันดัจดทะเบียนหยา่ 
          

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



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 าร้องขอจดทะเบียนการหยา่ต่อเจา้พนกังาน  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 

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



บันทกึ 
 

       ท่ี สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั 

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

เร่ือง  กำรจดทะเบียนกำรหย่ำต่ำงส ำนักทะเบียน 
 

 ขา้พเจา้........................................................................ นามสกลุ ....................................................................................... 
เกิดวนัท่ี .......... เดือน ..............................พ.ศ. ...............อาย ุ......... ปี เกิดท่ีจงัหวดั ................................. ประเทศ ........................ 
ท่ีอยูใ่นประเทศไทย บา้นเลขท่ี .........................................................................................................................................................  
ท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา บา้นเลขท่ี ....................................................................................................................................................... 
 ขอใหถ้อ้ยค าต่อ นางสาวพนาลี ชูศรี ต าแหน่ง เลขานุการเอก นายทะเบียนสถานเอกอคัรราชทูตฯ ดว้ยความจริง ดงัน้ี 
 

 1. ถาม   ท่านช่ืออะไร สญัชาติใด ถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางอะไร 
      ตอบ  ขา้พเจา้ช่ือ ................................................................................................................... เป็นบุคคลสญัชาติไทย 
ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ................................................................ออกให ้ณ .................................................................. 
เม่ือวนัท่ี ...................................................................................... ถือหนงัสือเดินทางเลขท่ี ........................................................... 
ออกให ้ณ ................................................................................... เม่ือวนัท่ี .................................................................................... 
 

 2. ถาม   ท่านมีความประสงคจ์ะใหส้ถานเอกอคัรราชทูตฯ ด าเนินการเร่ืองใด 

     ตอบ   ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอจดทะเบียนการหยา่ต่างส านกัทะเบียน โดยขา้พเจา้เป็นผูย้ืน่ค  าร้องขอจดทะเบียน 

การหยา่ก่อน 
 

 3. ถาม   ท่านตอ้งการหยา่กบัผูใ้ด มีหลกัฐานใดประกอบค าขอ 
     ตอบ   ขา้พเจา้ประสงคจ์ะหยา่กบั ............................................................................................................................... 
มีหลกัฐานประกอบค าขอดงัน้ี ....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

 4. ถาม   คู่หยา่ของท่านพกัอาศยัอยู ่ณ ท่ีใด และจะเป็นผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนหยา่ภายหลงั ณ ส านกัทะเบียนใด 
     ตอบ   ขณะน้ี คู่หยา่ ............................................................................ พกัอาศยัอยูท่ี่ประเทศ ................................... 
โดยจะไปยืน่ค  าขอจดทะเบียนหยา่ท่ีส านกัทะเบียน ..................................................................................................................... 
โดยขา้พเจา้ไดแ้นบหนงัสือสญัญาหยา่มาพร้อมน้ีแลว้ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ถอ้ยค าท่ีใหไ้วข้า้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ มิไดมี้เจตนาแอบแฝงประการใด ขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบแลว้ ถูกตอ้งและเป็นความจริง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

    ลงช่ือ ................................................................................ ผูใ้หถ้อ้ยค า 
            (................................................................................) 
 

  

    ลงช่ือ ................................................................................. นายทะเบียน 

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


