
แบบค ำร้องขอนัดหมำยกำรจดทะเบียนสมรส 
 

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

1. วนัท่ีนดัหมาย ...............................................  เวลา      9.00 น.        10.00 น.        11.00 น.         12.00 น. 
 
2. ข้าพเจ้า ............................................................... และ .............................................................................. 
ประสงค์จะย่ืนขอจดทะเบียนสมรส ณ สถานเอกอคัรราชทตูฯ ตามวนัและเวลาท่ีระบใุนข้อ 1      ทัง้นี ้
       คูส่มรสทัง้สองฝ่ายประสงค์จะจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยาด้วยความสมคัรใจ 
       คูส่มรสทัง้สองมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
       คูส่มรสทัง้สองฝ่ายไมเ่คยจดทะเบียนสมรสกบัผู้ใดมาก่อน 
       หากเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้ว โปรดระบ ุคูส่มรสท่ีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน รายละเอียดการหยา่ 

เลขท่ีทะเบียนหยา่ วนัท่ีหย่า หนว่ยงานท่ีจดทะเบียนหย่า ........................................................................ 
      .............................................................................................................................................................      

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

............................................................................................................................................................. 
       คูส่มรสฝ่ายหญิงประสงค์ใช้นามสกลุ ............................................................................................ และ

ใช้ค าน าหน้าเป็น .............................หลงัสมรส 
       ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาเอกสารท่ีใช้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมาพร้อมนีแ้ล้ว และข้าพเจ้าทราบแล้ววา่ 

ข้าพเจ้าจะต้องน าเอกสารตวัจริงทัง้หมดมาแสดงในวนันดัจดทะเบียนสมรส 
          

3.  หากมีค าถามหรือข้อสงสยั สามารถติดตอ่ข้าพเจ้าได้ท่ี  
     หมายเลขโทรศพัท์ (1).........................................................    (2) ............................................................. 
     อีเมล์                   (1)..........................................................    (2) ............................................................. 
     ท่ีอยู่     .................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ (ฝ่ายชาย) .........................................................   ลงช่ือ (ฝ่ายหญิง) ...................................................... 
                      (.........................................................)                              (.......................................................) 



  

  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.) 
              

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



 


