
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจดทะเบียนครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------- 

 
  โดยท่ีระเบียบการจดทะเบียนครอบครวั พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไดใชบังคับมานาน 
แลวและไมสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียน
และ 
บันทึกทะเบียนครอบครัวใหเหมาะสมย่ิงข้ึน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว 
ดัง 
ตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทะเบียน
ครอบ 
ครัว พ.ศ. ๒๕๔๑" 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
  (๒) ระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  (๓) ระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  บรรดาระเบียบ และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้หรือซ่ึงขัด
หรอื 
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมการปกครองรักษาการตามระเบียบนี ้และใหมีอํานาจตีความ 
และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
           หมวด ๑ 
           บทท่ัวไป 
          -----------    
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  ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
  "ทะเบียนครอบครัว" ใหหมายความถึง ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหยา ทะเบียน 
รับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนฐานะของภริยา และ 
ทะเบียนฐานะแหงครอบครัว 
  "จังหวัด" หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร ดวย 
  "ผูวาราชการจังหวัด" หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร ดวย 
  "สํานักทะเบียนอําเภอ" หมายความรวมถึง สํานักทะเบียนกิ่งอําเภอ และสํานัก 
ทะเบียนเขตดวย 
  "นายทะเบียน" หมายความวา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ นาย 
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกิ่งอําเภอ และนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเขต 
  "ผูมีสวนไดเสีย" หมายความวา 
  (๑) คูกรณีที่มีนิติสัมพันธกันในทะเบียนครอบครัว 
  (๒) คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูอนุบาล ผูพิทักษ บุตรบุญธรรม 
หรอื 
ผูรับบุตรบุญธรรม ของบุคคลตาม (๑) 
  (๓) ผูซึ่งนายทะเบียนเห็นวามีหรืออาจมีประโยชนสวนไดเสียเกี่ยวกับทะเบียน 
ครอบครัวนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  "การสงเอกสาร" หมายความรวมถึง การสงเอกสารทางเครื่องโทรสาร หรอืระบบ
อื่น 
ใด ใหแกผูรับโดยมีหลักฐานการไดสงโดยเครื่องโทรสารหรือระบบนั้น 
  "ระบบคอมพิวเตอร" หมายความถึง ระบบการประมวลผลขอมูลการทะเบียน
ครอบ 
ครัวดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกสตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 
  ขอ ๖ ในการรองขอจดทะเบียนหรือบันทึก ผูรองจะรองขอตอนายทะเบียน ณ 
สํานัก 
ทะเบียนอําเภอแหงใดแหงหน่ึงก็ได เวนแตการรองขอจดทะเบียนสมรสตอกํานันทองที่ตามขอ 
๑๗ 
 
  ขอ ๗ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนหรือบันทึก นายทะเบียนตองรับจดทะเบียนหรือ 
บันทึกให เวนแตจะปรากฏวามิไดเปนไปตามเงื่อนไขแหงกฎหมายวาดวยกานั้น 
  กรณีท่ีนายทะเบียนไมสามารถดําเนินการตามความประสงคของผูรองไดใหนาย 
ทะเบียนแจงใหผูรองทราบพรอมเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได 
 
  ขอ ๘ ในการรองขอจดทะเบียนหรือบันทึก ใหผูรองยื่นคํารองตามแบบ คร.๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และ 
ใหนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให 
สําหรับ 
บุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว รวมท้ัง 
สําเนาทะเบียนบานของผูรอง 
  ถาผูรองเปนบุคคลตางดาวซึ่งไมสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวตาม 
วรรคหนึ่งได ใหนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถพิสูจนไดวาผูรองเปนใคร
และม ี
คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายไทยวาดวยการนั้นหรือไม 
 
  ขอ ๙ ถาผูรองหรือผูใหความยินยอมหรือพยาน ไมอาจลงลายมือช่ือไดบุคคลดัง 
กลาวจะพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อก็ได โดยใหนายทะเบียนเขียนกํากับไววาเปนลาย
พิมพ 
น้ิวมือของบุคคลใด แตถาไมสามารถกระทําไดโดยวิธีใดเลย ใหนายทะเบียนบันทึกเหตุขัดของไว
ในชอง 
ลายมือช่ือน้ัน 
  ในกรณีท่ีผูรองหรือผูใหความยินยอมหรือพยาน ประสงคจะลงลายมือช่ือเปน
ภาษา 
ตางประเทศ ใหนายทะเบียนสอบถามบุคคลดังกลาววาชื่อตัว ชื่อรอง ช่ือสกุลน้ัน มีสําเนียงไทยวา
อยาง 
ไรแลวเขียนเปนภาษาไทยกํากับไว 
 
  ขอ ๑๐ ถาผูมีอํานาจใหความยินยอมไดใหความยินยอมโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใชการ 
ใหความยินยอมในขณะจดทะเบียน เม่ือนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวใหแจงผูมีอํานาจให
ความ 
ยินยอมทราบ 
 
  ขอ ๑๑ ในการลงรายการคํานํานาม ชื่อตัว ชื่อรอง ช่ือสกุล รวมทั้งเลขประจําตัว 
ประชาชนของผูรองในทะเบียนครอบครัว ใหนายทะเบียนลงรายการตามเอกสารหรือหลักฐานที่ผู
รอง 
นํามาแสดง 
  ในกรณีที่ผูรองนําเอกสารหรือหลักฐานภาษาตางประเทศมาแสดงพรอมคําแปล 
เปนภาษาไทยที่รับรองถูกตอง ใหนายทะเบียนลงรายการในทะเบียนครอบครัวเปนภาษาไทย 
 
  ขอ ๑๒ ในการลงรายการเลขทะเบียนในทะเบียนครอบครัว ใหนายทะเบียน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กําหนด 
เลขทะเบียนของทะเบียนครอบครัวแตละประเภทเปนสองตอน ตอนหนาเปนเลขลําดับที่ซึ่งไดรับ
จด 
ทะเบียนในปหนึ่ง ๆ เม่ือข้ึนปใหมใหข้ึนหน่ึงใหมสวนตอนหลังเปนเลขลําดับท่ีซ่ึงสํานักทะเบียน
อําเภอ 
ไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไวทั้งหมด 
 
             หมวด ๒ 
    การจดทะเบียนสมรส 
          -------------   
 
  ขอ ๑๓ เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองขอจดทะเบียนสมรส ณ สํานักทะเบียน
อําเภอ  
ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารองและหลักฐานตามขอ ๘ ของผูรองท้ังสองฝาย 
  (๒) ตรวจสอบวาผูรองท้ังสองฝายมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขแหงกฎหมาย 
หรือไม ในกรณีท่ีผูรองเปนผูเยาวใหตรวจสอบหลักฐานของผูใหความยินยอมหรือหลักฐานแสดง
ความ 
ยินยอม 
  (๓) ลงรายการในทะเบียนสมรส (คร.๒) และใบสําคัญการสมรส (คร.๓) ให 
ครบถวน ในกรณีท่ีผูรองท้ังสองฝายประสงคจะใหบันทึกขอตกลงเก่ียวกับทรัพยสิน หรือเรื่องอื่น 
ให 
นายทะเบียนบันทึกไวในชองบันทึก 
  (๔) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม (ถามี) และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียนสมรส  
(คร.๒) 
  (๕) เม่ือเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนสมรส (คร.๒)  
และ 
ในใบสําคัญการสมรส (คร.๓) 
  (๖) มอบใบสําคัญการสมรส (คร.๓) ใหแกคูสมรสฝายละหน่ึงฉบับ รวมท้ัง
กลาว 
อํานวยพรและแนะนําวิธีปฏิบัติในหนาท่ีระหวางสามีภริยาตามสมควร 
  (๗) ดําเนินการตามขอ ๔๓ 
 
  ขอ ๑๔ เมื่อมีผูรองขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานัก
ทะเบียน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในเขตอํานาจของนายทะเบียน โดยระบุวาจะใหนายทะเบียนไปจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และ 
สถานท่ีใด หากนายทะเบียนเห็นสมควร ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามขอ ๑๓ สําหรับทะเบียนสมรส (คร.๒) 
และใบ 
สําคัญการสมรส (คร.๓) ใหแยกใชตางหาก โดยกําหนดอักษร "ก" นําหนาเลขทะเบียน 
  (๒) ในกรณีที่มีผูขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน
ใน 
วัน เวลา เดียวกันหรือใกลเคียงกัน ใหแยกใชทะเบียนสมรส (คร.๒) และใบสําคัญการสมรส 
(คร.๓)  
ตางหาก โดยกําหนดอักษรหนาเลขทะเบียนเปน "ข" หรอื "ค"  หรอื "ง" หรอื "จ" เพ่ิมเติมไปตาม
ลําดับ 
  (๓) บันทึกเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนสมรส ณ สถานท่ีใด 
  (๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  ขอ ๑๕ เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรออกไปรับจดทะเบียนสมรสนอกสํานัก
ทะเบียน 
ในทองท่ีหางไกล ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานัก 
ทะเบียนในทองท่ีหางไกลโดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจน 
  (๒) เมื่อผูวาราชการจังหวัดอนุมัต ิวัน เวลา และสถานท่ีในการรับจดทะเบียน
สมรส 
นอกสํานักทะเบียนในทองท่ีหางไกลแลว และมีผูรองขอจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และสถานท่ี
ดัง 
กลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามขอ ๑๓ สําหรับทะเบียนสมรส (คร.๒) 
และใบ 
สําคัญการสมรส (คร.๓) ใหแยกใชตางหากโดยกําหนดอักษร "ท" นําหนาเลขทะเบียน 
  (๓) บันทึกเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนสมรส ณ สถานท่ีใด 
  (๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  ขอ ๑๖ เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน 
นอกจากขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยผานจงัหวัด เพื่อออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน
โดย 
ระบุวัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยมอบหมายอนุมัติ วัน เวลา และสถานท่ีในการรับจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน
แลว  
และมีผูรองขอจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และสถานท่ีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายอนุมัติใหรับจดทะเบียนสมรสนอกสํานัก 
ทะเบียน ใหนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามขอ ๑๓ สําหรับทะเบียนสมรส  
(คร.๒) และใบสําคัญการสมรส (คร.๓) ใหแยกใชตางหากโดยกําหนดอักษร "ร" นําหนาเลข
ทะเบียน 
  (๓) บันทึกเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนสมรส ณ สถานท่ีใด 
  (๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  ขอ ๑๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัด 
ประกาศวาทองที่ใดสามารถรับคํารองขอจดทะเบียนสมรสของผูรองฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสอง
ฝายซึ่ง 
มีถิ่นกําเนิดที่อยูเดียวกันกับกํานันทองที่นั้น ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) นําประกาศของผูวาราชการจังหวัดปดไว ณ สํานักทะเบียนอําเภอและท่ีทํา
การ 
กํานันทองถิ่น 
  (๒) แจงใหกํานันทองท่ีท่ีมีอํานาจรับคํารองขอจดทะเบียนสมรสทราบวาเม่ือมีผู
รอง 
ขอจดทะเบียนสมรสตอกํานัน ใหผูรองและพยานสองคน ซึ่งพยานคนหนึ่งนั้นตองเปนเจา
พนักงานฝาย 
ปกครอง ซ่ึงมีตําแหนงต้ังแตช้ันผูใหญบานข้ึนไป หรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรี
ขึ้นไป  
หรือหัวหนาสถานีตํารวจ หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก
สภา 
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือทนายความ ลงลายมือช่ือในคํารองตามแบบ คร.๑ ตอหนากํานัน 
และเมื่อไดรับคํารองดังกลาวแลว ใหกํานันสงคํารองไปยังนายทะเบียนเพื่อพิจารณารับจดทะเบียน 
  (๓) เมื่อไดรับคํารองจากกํานันแลว ถาเห็นวาการมิไดเปนไปตามเงื่อนไขของ 
กฎหมายใหระงับการจดทะเบียนสมรสแลวแจงใหกํานันเพื่อแจงใหผูรองทราบถาเห็นวาถูกตองให 
ดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามขอ ๑๓ (๓) (๕) และ (๗) โดยระบุชื่อของผูรองและพยานใน
ชองลาย 
มือผูรองขอจดทะเบียนและชองลายมือช่ือพยานในหนาทะเบียน และบันทึกในหนาที่บันทึกใหชัด
เจน 
วาผูรองและพยานไดลงลายมือชื่อตอหนากํานันในวัน เวลา และสถานที่ใด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) มอบใบสําคัญการสมรส (คร.๓) ใหกํานันเพื่อนําไปมอบแกคูสมรสฝายละ
หน่ึง 
ฉบบั 
 
  ขอ ๑๘ เม่ือมีผูรองขอใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสตามมาตรา ๑๔๖๐ แหง 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรองท้ังสองฝาย และหลักฐาน
การ 
แสดงเจตนาขอทําการสมรส 
  (๒) ดําเนินการตามขอ ๑๓ ผ๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) โดยบันทึกเพิ่ม
เติมใน 
ชองบันทึกใหชัดเจนวาผูรองไดแสดงเจตนาจะสมรสกันตอหนาบุคคลใดในวัน เวลา สถานท่ีใด 
และม ี
พฤติการณพิเศษอยางไร แลวใหผูรองและนายทะเบียนลงลายช่ือกํากับไว 
 
  ขอ ๑๙ เม่ือมีผูรองขอใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสตามมาตรา ๑๔ แหงพระ 
ราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช  ๒๔๗๘ ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานประจําตัวของผูรับคํารองตามมาตรา ๑๔ แหง
พระ 
ราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และชายหญิงท่ียังมีชีวิตอยู ถาหากมี รวม
ท้ัง 
สอบสวนบุคคลดังกลาวใหทราบถึงวัน เวลา สถานท่ีท่ีแสดงเจตนา และพฤติการณพิเศษนั้น 
  (๒) ดําเนินการตามขอ ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๗) สําหรับทะเบียนสมรส 
(คร.๒) ให 
ระบุในชองลายมือช่ือผูรองขอจดทะเบียนสมรสฝายท่ีเสียชีวิตไปแลววาผูรองเสียชีวิตเม่ือวัน เวลา
ใด  
รวมท้ังบันทึกเพ่ิมเติมในชองบันทึกใหชัดเจนวาชายและหญิงไดรองขอจดทะเบียนสมรสดวยวาจา
หรอื 
กริยาตอบุคคลใดในวัน เวลา สถานท่ีใด และมีพฤติการณพิเศษอยางไร แลวใหผูรับคํารองตาม
มาตรา  
๑๔ แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และนายทะเบียนลงลายมือช่ือ 
กํากับไว 
  (๓) มอบใบสําคัญการสมรส (คร.๓) ใหแกชายหรือหญิงฝายท่ียังมีชีวิตอยูหน่ึง
ฉบบั 
และเก็บรักษาใบสําคัญการสมรส (คร.๓) ฉบับท่ีเหลือไว ถาชายและหญิงเสียชีวิตท้ังสองฝายให



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เก็บ 
รักษาใบสําคัญการสมรส (คร.๓) ไว เพ่ือใหทายาทของบุคคลดังกลาวมาขอรับไป 
 
           หมวด ๓ 
    การจดทะเบียนหยา 
          -------------    
 
  ขอ ๒๐ เม่ือมีผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมตอนายทะเบียน ณ  
สํานักทะเบียนอําเภอ ใหนายทะเบียนชี้แจงผลของการจดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ หากผู
รองยัง 
ยืนยันท่ีจะขอจดทะเบียนการหยา ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรองท้ังสองฝาย หลักฐานการจด 
ทะเบียนสมรสและหนังสือสัญญาหยา 
  (๒) ลงรายการในทะเบียนการหยา (คร.๖) และใบสําคัญการหยา (คร.๗) ให 
ครบถวน สําหรับในกรณีท่ีผูรองท้ังสองฝายประสงคจะใหบันทึกขอตกลงเก่ียวกับทรัพยสิน อํานาจ
การ 
ปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ใหนายทะเบียนบันทึกไวในชองบันทึก 
  (๓) ใหผูรองและพยานลงมือช่ือในทะเบียนการหยา (คร.๖) 
  (๔) เม่ือเห็นวาถูตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนการหยา (คร.๖) 
และ 
ในใบสําคัญการหยา (คร.๗) 
  (๕) มอบใบสําคัญการหยา (คร.๗) ใหแกผูรัองฝายละหน่ึงฉบับ 
  (๖) ดําเนินการตามขอ ๓๙ และขอ ๔๓ 
 
  ขอ ๒๑  เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมแตอางวาอีกฝาย
หน่ึง 
ไมสามารถมาย่ืนคํารอง ณ สํานักทะเบียนอําเภอแหงเดียวกันไดใหนายทะเบียนชี้แจงผลของการ
จด 
ทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ หากผูรองยังยืนยันท่ีจะขอจดทะเบียนการหยา ใหนายทะเบียน
ดําเนิน 
การดังนี้ 
  ก. สํานักทะเบียนแหงแรก 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง หลักฐานการจดทะเบียน
สมรส  
และหนังสือสัญญาหยา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) สอบปากคําผูรองใหปรากฏวาเปนผูยื่นคํารองกอนและอีกฝายหนึ่งจะไปยื่น
คํา 
รองภายหลัง ณ สํานักทะเบียนแหงใด 
  (๓) ลงรายการของผูรองในทะเบียนการหยา (คร.๖) ซ่ึงแยกใชตางหาก สวน
ราย 
การของฝายท่ีมิไดมา ใหลงเฉพาะรายการที่ทราบ 
  (๔) ใหผูรองและพยานลงลายมือช่ือไวในทะเบียนการหยา (คร.๖) สําหรับชอง
ลาย 
มือช่ือของผูรองฝายท่ีมิไดมา ใหระบุวาจะลงลายมือช่ือ ณ สํานักทะเบียนแหงใด 
  (๕) เม่ือเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนการหยา (คร.๖) 
  (๖) ระบุขอความไวที่ตอนบนดานขวาของหนาทะเบียนวา "ตางสํานักทะเบียน" 
  (๗) แจงใหผูรองทราบวาการหยาดังกลาวจะมีผลเม่ือคูหยาอีกฝายหน่ึงไดลงลาย 
มือช่ือ ณ สํานักทะเบียนแหงท่ีสองและนายทะเบียนแหงท่ีสองไดรับจดทะเบียนการหยาแลว 
  (๘) สงเอกสารสําเนาคํารอง สําเนาทะเบียนการหยา สําเนาหลักฐานตามขอ ๘  
ของผูรอง สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนสมรส และสําเนาหนังสือสัญญาหยา ไปยังสํานักทะเบียน 
ตามท่ีผูรองไดแจงวาอีกฝายหน่ึงจะไปย่ืนคํารองภายหลัง ในกรณีที่อีกฝายหนึ่งจะไปยื่นคํารองภาย 
หลัง ณ สํานักทะเบียนในตางประเทศ ใหสงเอกสารดังกลาวไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนิน
การ 
ตอไป 
  (๙) เมื่อไดรับแจงผลการจดทะเบียนจากสํานักทะเบียนแหงที่สองแลวใหแจงผู
รอง 
มารับใบสําคัญการหยา (คร.๗) สําหรับในกรณีที่ไดรับแจงจากสํานักทะเบียนแหงที่สองวาคูหยา
อีก 
ฝายหนึ่งไมประสงคจะจดทะเบียนการหยาหรือนายทะเบียนมิไดรับคํารองของบุคคลดังกลาว ให
แจงผู 
รองทราบ 
  ข. สํานักทะเบียนแหงท่ีสอง 
  (๑) เมื่อไดรับเอกสารจากสํานักทะเบียนแหงแรกแลว ใหแจงฝายท่ียังมิไดลงลาย
มือ 
ชื่อทราบเพื่อยื่นคํารองขอจดทะเบียนการหยา 
  (๒) ชี้แจงผลของการจดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ หากผูรองยังยืนยันท่ีจะ
ขอ 
จดทะเบียนการหยา ใหนายทะเบียนตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง และใหผูรอง
ตรวจ 
สอบความถูกตองของสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนสมรสรวมทั้งหนังสือสัญญาหยาที่ไดรับจาก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานัก 
ทะเบียนแหงแรก 
  (๓) ลงรายการของผูรองท้ังสองฝายในทะเบียนการหยา (คร.) และใบสําคัญการ 
หยา (คร.๗) ซ่ึงแยกใชตางหาก 
  (๔) ดําเนินการตาม ก. (๓) (๔) (๕) และ (๖) รวมท้ังกําหนดเลขทะเบียนตาม
ขอ  
๑๒ 
  (๕) มอบใบสําคัญการหยา (คร.๗) ใหผูรองหน่ึงฉบับ 
  (๖) สงเอกสารใบสําคัญการหยา (คร.๗) อีกหน่ึงฉบับ และสําเนาทะเบียนการ
หยา 
ไปยังสํานักทะเบียนแหงแรก หากสํานักทะเบียนดังกลาวเปนสํานักทะเบียนในตางประเทศใหสง 
เอกสารนั้นไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป 
  (๗) ดําเนินการตามขอ ๓๙ และขอ ๔๓ 
  ในกรณีท่ีไดดําเนินการตาม (๑) แลว ฝายท่ียังมิไดลงลายมือช่ือไมประสงคจะจด 
ทะเบียนการหยา หรือนายทะเบียนมิไดรับคํารองภายในหกสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดแจง
ให 
บุคคลดังกลาวทราบ ใหแจงสํานักทะเบียนแหงแรกและผูรองทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
 
  ขอ ๒๒ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยนําสําเนาคําพิพากษาอันถึงที่สุดให 
สามีภริยาหยาขาดจากกัน และมีคํารับรองถูกตองมาแสดง ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง สําเนาคําพิพากษาและคํา
รับ 
รองถูกตอง 
  (๒) ลงรายการของคูหยาในทะเบียนการหยา (คร.๖) และใบสําคัญการหยา 
(คร.๗)  
ใหครบถวน 
  (๓) บันทึกขอความลงในชองบันทึกของทะเบียนการหยา (คร.๖) ใหปรากฏราย 
ละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขท่ีคดี วันเดือนปที่พิพากษา และสาระสําคัญของคําพิพากษานั้น 
  (๔) ดําเนินการตามขอ ๒๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) สําหรับในกรณีที่ผูรองมา
ย่ืนคํา 
รองเพียงฝายเดียว ใหเก็บรักษาใบสําคัญการหยา (คร.๗) ฉบับท่ีเหลือไว แลวแจงใหอีกฝายหนึ่ง
มารับ 
ไป 
 
           หมวด ๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

         การจดทะเบียนรับรองบุตร 
         -------------   
 
  ขอ ๒๓ เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานัก
ทะเบียน 
อําเภอ โดยเด็กและมารดาเด็กมาใหความยินยอมในการจดทะเบียน ใหนายทะเบียนดําเนินการดัง
นี ้
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง เด็ก และมารดาเด็ก 
  (๒) ลงรายการในทะเบียนรับรองบุตร (คร.๑๑) ใหครบถวน 
  (๓) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนรับรองบุตร  
(คร.๑๑) 
  (๔) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนรับรองบุตร 
(คร.๑๑) 
  (๕) ดําเนินการตามขอ ๔๓ 
 
  ขอ ๒๔ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยเด็ก 
หรือมารดาเด็กฝายใดฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝายไมมาแสดงตนเพ่ือใหความยินยอม ใหนาย
ทะเบียน 
ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง และหลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง 
  (๒) สอบปากคําผูรองใหปรากฏขอเท็จจริงวาเด็กหรือมารดาเด็กที่ไมมาแสดง
ตน 
เพ่ือใหความยินยอมวามีภูมิลําเนาอยูท่ีใด แลวแจงการขอจดทะเบียนรับรองบุตรไปยังเด็กหรือ
มารดา 
เด็กน้ันวาจะใหความยินยอมหรือไม 
  (๓) เม่ือเด็กและมารดาไดใหความยินยอมแลว ใหดําเนินการตามขอ ๒๓ (๒) 
(๓)  
(๔) และ (๕) สําหรับชองลายมือช่ือผูใหความยินยอมใหระบุวาไดใหความยินยอมเปนหนังสือ 
  (๔) ถาเด็กหรือมารดาเด็ก ไมคัดคานหรือไมใหความยินยอมภายในระยะเวลาท่ี 
กําหนดไวตามมาตรา ๑๕๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหแจงผูรองทราบ 
 
  ขอ ๒๕ เมื่อมีผูขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยนําสําเนา
คํา 
พิพากษาอันเปนถึงที่สุดใหบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรไดหรือใหบิดารับเด็กเปนบุตร และมีคํารับ
รองถูก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตองแสดง ใหนายทะเบียนดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง สําเนาคําพิพากษาและคํา
รับ 
รองถูกตอง 
  (๒) ลงรายการในทะเบียนรับรองบุตร (คร.๑๑) ใหครบถวน รวมท้ังบันทึกขอ
ความ 
ลงในชองบันทึกใหปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขท่ี คดีวันเดือนปที่พิพากษา และสาระ
สําคัญ 
ของคําพิพากษานั้น 
  (๓) ใหผูรองและพยานลงลายมือชื่อไวในทะเบียนรับรองบุตร (คร.๑๑)  
  (๔) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนรับรองบุตร 
(คร.๑๑) 
  (๕) ดําเนินการตามขอ ๔๓ 
 
  ขอ ๒๖ เมื่อมีผูรองขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก 
ทะเบียนในเขตอํานาจของนายทะเบียน โดยระบุวาจะใหนายทะเบียนไปจดทะเบียนรับรองบุตรใน
วัน  
เวลา และสถานที่ใด หากนายทะเบียนเห็นสมควรใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ หรือขอ ๒๕ แลวแตกรณีสําหรับ
ทะเบียนรับ 
รองบุตร (คร.๑๑) ใหแยกใชตางหาก โดยกําหนดอักษร "ก" นําหนาเลขทะเบียน 
  (๒) ในกรณีที่มีผูรองขอใหนายทะเบียนออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก 
ทะเบียนในวัน เวลา เดียวกันหรือใกลเคียงกัน ใหแยกใชทะเบียนรับรองบุตร (คร.๑๑) ตางหาก 
โดย 
กําหนดอักษรหนาเลขทะเบียนเปน "ข" หรอื " ค" หรอื "ง" หรอื "จ" เพ่ิมเติมไปตามลําดับ 
  (๓) บันทึกเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานท่ีใด 
  (๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  ขอ ๒๗ เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรออกไปรับจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก 
ทะเบียนในทองท่ีหางไกล ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอก
สํานัก 
ทะเบียนในทองท่ีหางไกลโดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจน 
  (๒) เมื่อผูวาราชการจังหวัดอนุมัต ิวัน เวลา และสถานท่ีในการรับจดทะเบียนรับ 
รองบุตรนอกสํานักทะเบียนในทองที่หางไกลแลว และมีผูรองขอจดทะเบียนรับรองบุตรในวัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เวลา และ 
สถานท่ีดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ หรอื
ขอ ๒๕  
แลวแตกรณี สําหรับทะเบียนรับรองบุตร (คร.๑๑) ใหแยกใชตางหาก โดยกําหนดอักษร "ท" นํา
หนาเลข 
ทะเบียน 
  (๓) บันทึกเพิ่มเติมในชองบันทึกวาไดรับจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานท่ีใด 
  (๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
             หมวด ๕ 
        การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
          --------------   
 
  ขอ ๒๘ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดย
ผู 
จะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูที่บรรลุนิติภาวะแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง และหลักฐานตามขอ ๘ ของผูรองท้ังสองฝาย 
  (๒) ตรวจสอบวาผูรองท้ังสองฝายมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขแหงกฎหมาย 
หรือไม ในกรณีท่ีผูรองมีคูสมรสซ่ึงตองใหความยินยอม ใหตรวจสอบหลักฐานของบุคคลดังกลาว
ดวย 
  (๓) ลงรายการในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร.๑๔) ใหครบถวน 
  (๔) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม (ถามี) และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียน 
(คร.๑๔) 
  (๕) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
(คร.๑๔) 
  (๖) ดําเนินการตามขอ ๔๓ 
 
  ขอ ๒๙ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดย
ผู 
จะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง และหนังสือแจงการอนุมัติ
ของ 
คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
  (๒) ตรวจสอบวาผูรองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขแหงกฎหมายหรือไม 
  (๓) ดําเนินการตามขอ ๒๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยบันทึกขอความในชอง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บันทึก 
เก่ียวกับเลขท่ี วันเดือนป ของหนังสือแจงการอนุมัติของคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรมไว 
ในชองบันทึกดวย 
 
  ขอ ๓๐ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามขอ ๒๘ หรือขอ ๒๙ แต
นาย 
ทะเบียนปฏิเสธไมรับจดทะเบียนให ตอมาบุคคลดังกลาวไดรองขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ  
สํานักทะเบียนอําเภออีกครั้งหนึ่ง โดยนําสําเนาคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหผูรองจดทะเบียนรับบุญ
บุตร 
ธรรมไดและมีคํารับรองถูกตองมาแสดง ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง สําเนาคําส่ังของศาลและคํา
รับ 
รองถูกตอง 
  (๒) ดําเนินการตามขอ ๒๘ หรือขอ ๒๙ แลวแตกรณี รวมท้ังบันทึกขอความลง
ใน 
ชองบันทึกใหปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขท่ีคดี วันเดือนป ท่ีมีคําส่ัง และสาระสําคัญของ
คําส่ัง 
ศาลนั้น 
 
             หมวด ๖ 
   การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 
         ---------------   
 
  ขอ ๓๑ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงกัน ณ 
สํานัก 
ทะเบียนอําเภอ ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรองท้ังสองฝาย หลักฐานการจด 
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม สําหรับกรณีที่บุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะใหตรวจสอบหลักฐาน
ของผู 
ใหความยินยอมดวย 
  (๒) ลงรายการในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.๑๗) ใหครบถวน 
  (๓) ใหผูรอง ผูใหความยินยอม (ถามี) และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียนเลิก
รับ 
บุตรบุญธรรม (คร.๑๗) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  (๔) เมื่อเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลาลายมือชื่อในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญ
ธรรม  
(คร.๑๗) 
  (๕) ดําเนินการตามขอ ๔๐ และขอ ๔๓ 
 
  ขอ ๓๒ เมื่อมีผูรองขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยนําสําเนาคําพิพากษา
อัน 
ถึงที่สุดใหเลิกรับบุตรบุญธรรม และคํารับรองถูกตองมาแสดงใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี ้
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง สําเนาคําพิพากษาและคํา
รับ 
รองถูกตอง 
  (๒) ลงรายการในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร. ๑๗) ใหครบถวน 
  (๓) บันทึกขอความลงในชองบันทึกของทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.๑๗) 
ให 
ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขท่ีคดี วันเดือนปที่พิพากษา และสาระสําคัญของคําพิพากษา
นั้น  
  (๔) คําเนินการตามขอ ๓๑ (๓) (๔) และ (๕) 
 
             หมวด ๗ 
          การบันทึกฐานะของภริยา 
          --------------    
 
  ขอ ๓๓ นายทะเบียนจะรับบันทึกฐานะของภริยาไดเมื่อชายหญิงไดสมรสกันกอน 
วันที ่๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ 
 
  ขอ ๓๔ นายทะเบียนสามารถรับบันทึกฐานะของภริยาไดเฉพาะสามีภริยาท่ีมาย่ืน 
คํารองเทานั้น และสามารถบันทึกไดสองชั้น คืน 
  (๑) ภริยาหลวงหรือเอกภริยา ไดแก ภริยาที่ทําการสมรสกอนภริยาอื่น หรอื
ภริยาท่ี 
สามียกยองวาเปนภริยาหลวง โดยบันทึกไดเพียงคนเดียว 
  (๒) ภริยานอย อนุภริยา หรือภริยาอื่นนอกจากภริยาหลวง โดยอาจบันทึกได
หลาย 
คน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๓๕ เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองของสามีและภริยาใหบันทึกฐานะของภริยา  
ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรองท้ังสองฝาย 
  (๒) ลงรายการในทะเบียนฐานะของภริยา (คร.๒๐) ใหครบถวน 
  (๓) ใหผูรองและพยานลงลายมือช่ือในทะเบียนฐานะของภริยา (คร.๒๐)  
  (๔) เม่ือเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนฐานะของภริยา  
(คร.๒๐) 
  (๕) ดําเนินการตามขอ ๔๓ 
 
          หมวด ๘ 
              การบันทึกฐานะแหงครอบครัว 
        -------------    
 
  ขอ ๓๖ การใด ๆ อันเกี่ยวกับฐานะแหงครอบครัวที่ไดกระทําไว ณ ตางประเทศ
ตาม 
แบบกฎหมายแหงประเทศที่ทําขึ้นบัญญัติไว ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนบันทึกฐานะแหง 
ครอบครัวนั้นไวเปนหลักฐานก็ได แตในขณะรองขอ คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายจะตอง
เปน 
บุคคลสัญชาติไทย 
 
  ขอ ๓๗ เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองขอตามขอ ๓๖ โดยแสดงหลักฐานอันเก่ียว
กับ 
ฐานะแหงครอบครัว พรอมคําแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษาไทยซึ่งกระทรวงการตางประเทศหรือ 
สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทย สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นหรือองคกรที่รัฐบาล 
ประเทศนัน้มอบหมาย รับรองคําแปลถูกตองแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคํารอง หลักฐานตามขอ ๘ ของผูรอง และหลักฐานอันเกี่ยวกับ
ฐานะแหงครอบครัวที่ประสงคจะใหบันทึก 
  (๒) ลงรายการในทะเบียนฐานะแหงครอบครัว (คร.๒๒) ใหครบถวน 
  (๓) ใหผูรองและพยานลงลายมือชื่อในฐานะแหงครอบครัว (คร.๒๒) 
  (๔) เม่ือเห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนฐานะแหงครอบ
ครัว (คร.๒๒) 
  (๕) ดําเนินการตามขอ ๔๓ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

           หมวด ๙ 
    การบันทึกเพิ่มเติม 
          -----------   
 
  ขอ ๓๘ เมื่อคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายรองขอบันทึกเพิ่มเติมหรือแก 
ไขรายการตาง ๆ ในทะเบียน ท่ีไดลงรายการไวแลว ใหนายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมในชองบันทึก
ให 
ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับผูรอง เร่ืองท่ีขอใหบันทึก และเอกสารหลักฐาน แลวใหผูรองและนาย 
ทะเบียนลงลายมือช่ือกํากับไวโดยไมตองแกไขรายการเดิม ท้ังน้ี การบันทึกเพิ่มเติมที่อาจกระทบ
ถึง 
สิทธิของคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง หามมิใหนายทะเบียนรับบันทึกไว เวนแตมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของ 
ศาลตามขอ ๔๑ 
 
  ขอ ๓๙ เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนการหยาแลว ใหนายทะเบียนบันทึกใน 
ชองบันทึกของทะเบียนสมรสใหปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับสํานักทะเบียน อําเภอ เลขทะเบียนท่ี 
วัน 
เดือนป ท่ีจดทะเบียนการหยา แลวลงลายมือช่ือกํากับไว 
  ในกรณีที่ไดรับจดทะเบียนการหยาไวคนละแหงกับสํานักทะเบียนอําเภอที่จด 
ทะเบียนสมรส ใหนายทะเบียนสงสําเนาทะเบียนการหยาไปยังสํานักทะเบียนที่รับจดทะเบียน
สมรส 
เพื่อบันทึกไวในทะเบียนสมรสเชนเดียวกัน 
 
  ขอ ๔๐ เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมแลว ใหนาย
ทะเบียน 
บันทึกในชองบันทึกของทะเบียนรับบุตรบุญธรรมใหปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสํานักทะเบียน
อําเภอ  
เลขทะเบียนท่ี วันเดือนป ที่จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม แลวลงลายมือช่ือกํากับไว 
  ในกรณีที่ไดรับจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมไวคนละแหงกับสํานักทะเบียน 
อําเภอท่ีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ใหนายทะเบียนสงสําเนาทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมไปยัง
สํานัก 
ทะเบียนที่รับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเพื่อบันทึกไวในทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเชนเดียวกัน 
 
  ขอ ๔๑ เม่ือนายทะเบียนไดรับคํารองของผูมีสวนไดเสียเพ่ือขอใหบันทึกการหยา 
หรือการเลิกรับบุตรบุญธรรมหรือการเพิกถอนทะเบียนใด โดยมีสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งของ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ศาล 
อันถึงที่สุดพรอมคํารับรองถูกตองมาแสดง ใหนายทะเบียนบันทึกขอความในชองบันทึกของ
ทะเบียน 
สมรส ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหรือทะเบียนนั้น ๆ แลวแตกรณี ใหปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ
ศาล  
เลขท่ีคดี วันเดือนป ที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และสาระสําคัญของคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
ลง 
ลายมือชื่อกํากับไว 
  ในกรณีที่ไดรับแจงจากศาลเกี่ยวกับความเปนโมฆะของการสมรส ใหนาย
ทะเบียน 
บันทึกขอความในชองบันทึกของทะเบียนสมรส โดยถือปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 
           หมวด ๑๐ 
            การจัดเก็บและรายงาน 
         --------------   
 
  ขอ ๔๒ เมื่อไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไวแลว ใหนายทะเบียนเก็บรักษา
ทะเบียน 
ไวเปนหลักฐานตลอดไปโดยแยกเก็บเปนแตละประเภททะเบียนเรียงลําดับตามเลขที่ทะเบียน 
 
  ขอ ๔๓ เมื่อไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียนหรือบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียน
ทุก 
ครั้ง ใหนายทะเบียนจัดเก็บขอมูลดังกลาวไวในระบบคอมพิวเตอรตามแนวทางที่อธิบดีกรมการ
ปก 
ครองกําหนด 
  ใหจังหวัดตรวจสอบความถูกตองของการรับจดทะเบียนหรือบันทึกจากระบบ 
คอมพิวเตอรภายในวันที่หาของเดือน หากพบขอบกพรองใหแจงสํานักทะเบียนอําเภอดําเนินการ
แกไข 
 
  ขอ ๔๔ ในกรณีที่สํานักทะเบียนอําเภอยังไมสามารถจัดเก็บขอมูลโดยระบบ 
คอมพิวเตอรได ใหนายทะเบียนจัดทําสําเนาเอกสารทะเบียนนั้นสงไปยังจังหวัดภายในวันที่หาของ 
เดือนเพื่อดําเนินการตามขอ ๔๓ 
  เม่ือถึงส้ินปปฏิทิน ใหจังหวัดทําลายสําเนาเอกสารทะเบียนซ่ึงไดจัดเก็บขอมูลดัง 
กลาวตามวรรคหนึ่งไวแลว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
           หมวด ๑๑ 
    การใหบริการขอมูล 
           ------------   
 
  ขอ ๔๖ เม่ือนายทะเบียนไดรับคํารองของผูมีสวนไดเสียซ่ึงขอดูทะเบียนครอบ
ครัวท่ี 
นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไว ใหนายทะเบียนดําเนินการใหโดยไมเรียกเก็บคาธรรม
เนียม 
  ถาผูรองประสงคจะขอคัดสําเนาและใหนายทะเบียนรับรองสําเนาทะเบียนนั้นให 
นายทะเบียนเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 
  ขอ ๔๗ เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองตามขอ ๔๖ วรรคหนึ่ง แตสํานักทะเบียน 
อําเภอนั้นมิไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไว หรือไมทราบแนชัดวาไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไว 
ณ  
สํานักทะเบียนอําเภอใด ใหนายทะเบียนสอบถามไปยังสํานักทะเบียนกลางตามแนวทางท่ีอธิบดี 
กรมการปกครองกําหนด แลวแจงใหผูรองทราบ 
 
  ขอ ๔๘ เม่ือนายทะเบียนกลางไดรับคํารองขอดูหรือขอสําเนารายการในทะเบียน
ซ่ึง 
นายทะเบียนรับรอง ใหนายทะเบียนกลางถือปฏิบัติตามขอ ๔๖ โดยอนุโลม 
 
  ขอ ๔๙ การรับรองรายการจากฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอร ใหนายทะเบียนหรือ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามที่อธิบดีกรมการปกครองกําหนดประทับหรือเขียนขอความในตอนลาง
ของ 
รายการดังกลาววา  "ขอรับรองวาเปนรายการจากฐานขอมูลทะเบียนครอบครัว" แลวลงลายมือช่ือ
และ 
วันเดือนปที่รับรองกํากับไว 
 
         หมวด ๑๒ 
             แบบพิมพการทะเบียนครอบครัว 
                   ------------   
 
  ขอ ๕๐ การจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัวใหใชแบบพิมพตาง ๆ ทาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบนี้ ดังน้ี 
  (๑) คร.๑ คํารองขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว 
  (๒) คร.๒ ทะเบียนสมรส  
  (๓) คร.๓ ใบสําคัญการสมรส 
  (๔) คร.๖ ทะเบียนการหยา 
  (๕) คร.๗ ใบสําคัญการหยา 
  (๖) คร.๑๑ ทะเบียนรับรองบุตร 
  (๗) คร.๑๔ ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
  (๘) คร.๑๗ ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 
  (๙) คร.๒๐ ทะเบียนฐานะของภริยา 
             (๑๐) คร.๒๒ ทะเบียนฐานะแหงครอบครัว 
             (๑๑) คร.๓๑ ใบบันทึกตอ 
 
  ขอ ๕๑ ในกรณีที่แบบพิมพการทะเบียนครอบครัวที่นายทะเบียนยังไมไดรับจด 
ทะเบียนหรือบันทึกไว หรือไดลงรายการไวแลว แตนายทะเบียนยังมิไดลงลายมือช่ือในทะเบียน
นั้น เกิด 
การชํารุดเสียหายจนไมอาจใชปฏิบัติงานได ใหนายทะเบียนขีดฆาแบบพิมพนั้นแลวระบุคําวา "ยก 
เลิก" แลวลงลายมือช่ือกํากับไว 
 
  ขอ ๕๒ ใหกรมการปกครองกําหนดหมายเลขแบบพิมพใบสําคัญการสมรส 
(คร.๓)  
และแบบพิมพใบสําคัญการหยา (คร.๗) แตละฉบับไวที่ตอนลางดานซายของแบบพิมพนั้น ถา
แบบ 
พิมพดังกลาวของสํานักทะเบียนอําเภอเกิดการสูญหายใหนายทะเบียนรายงานจังหวัดเพื่อแจงให 
กรมการปกครองยกเลิกแบบพิมพหมายเลขนั้นทันที 
 
       บทเฉพาะกาล 
                  --------------   
 
  ขอ ๕๓ ใหใชแบบ คร.๒ คร.๖ คร.๑๑ คร.๑๗ คร. ๒๐ คร.๒๒ และคร.๓๑ 
ทาย 
ระเบียบนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  สําหรับการจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียน กอนวันดังกลาวตามวรรคหนึ่งใหใช
แบบ  
คร.๒ คร.๖ คร.๑๑ คร.๑๔ คร.๑๗ คร.๒๐ คร.๒๒ และคร.๓๑ ตามระเบียบการจดทะเบียน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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ครอบครัว  
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
  ขอ ๕๔ ในการกําหนดเลขทะเบียนตามขอ ๑๒ ใหนายทะเบียนกําหนดเลข
ทะเบียน 
ที่ตอจากทะเบียนครอบครัวซึ่งไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียนไวตามระเบียบการจดทะเบียน 
ครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.  
๒๕๓๘ 
 
  ขอ ๕๕ ในระหวางที่จังหวัดยังไมอาจดําเนินการตามขอ ๔๔ วรรคหน่ึงไดให
จังหวัด 
จัดสงสําเนาเอกสารทะเบียนนั้นไปยังสํานักทะเบียนกลางภายในวันที่ยี่สิบของเดือนเพื่อดําเนินการ 
แทน ท้ังน้ี ใหสํานักทะเบียนกลางถือปฏิบัติในการทําลายเอกสารเชนเดียวกัน 
 
  ขอ ๕๖ หลักฐานทางทะเบียนครอบครัวที่ไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกไวกอน 
ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชเปนหลักฐานในการอางอิงหรือเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ได 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
       พลตร ีสน่ัน ขจรประศาสน 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
[รก.๒๕๔๒/๓ง/๔๒/๑๒ มกราคม ๒๕๔๒] 
        ปรียนันท/พิมพ 
        ๒๘  /  ๓  /  ๔๕ 
 
 


