
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 
   

 
โดยที่ระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๘๓ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว

และไม่สอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนและ
บันทึกทะเบียนครอบครัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๒) ระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๓) ระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ให้อธิบดีกรมการปกครองรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
“ทะเบียนครอบครัว” ให้หมายความถึง ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียน

รับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนฐานะของภริยา และ
ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร ด้วย 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร ด้วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓ ง/หน้า ๔๒/๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“สํานักทะเบียนอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักทะเบียนกิ่งอําเภอ และสํานัก
ทะเบียนเขต ด้วย 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกิ่งอําเภอ และนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเขต 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า 
(๑) คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว 
(๒) คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรม หรือ

ผู้รับบุตรบุญธรรม ของบุคคลตาม (๑) 
(๓) ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้เสียเกี่ยวกับทะเบียน

ครอบครัวนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
“การส่งเอกสาร” หมายความรวมถึง การส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร หรือระบบ

อ่ืนใด ให้แก่ผู้รับโดยมีหลักฐานการได้ส่งโดยเครื่องโทรสารหรือระบบนั้น 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลการทะเบียน

ครอบครัวด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 
 
ข้อ ๖  ในการร้องขอจดทะเบียนหรือบันทึก ผู้ร้องจะร้องขอต่อนายทะเบียน ณ 

สํานักทะเบียนอําเภอแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ เว้นแต่การร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อกํานันท้องที่ตามข้อ 
๑๗ 

 
ข้อ ๗  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนหรือบันทึก นายทะเบียนต้องรับจดทะเบียนหรือ

บันทึกให้ เว้นแต่จะปรากฏว่ามิได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
กรณีที่นายทะเบียนไม่สามารถดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องได้ให้นาย

ทะเบียนแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้ 
 
ข้อ ๘  ในการร้องขอจดทะเบียนหรือบันทึก ให้ผู้ร้องยื่นคําร้องตามแบบ คร. ๑ และ

ให้นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ สําหรับ
บุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว รวมทั้ง
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้อง 

ถ้าผู้ร้องเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวตาม
วรรคหนึ่งได้ ให้นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้องเป็นใครและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายไทยว่าด้วยการนั้นหรือไม่ 

 
ข้อ ๙  ถ้าผู้ร้องหรือผู้ให้ความยินยอมหรือพยาน ไม่อาจลงลายมือชื่อได้บุคคล

ดังกล่าวจะพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อก็ได้ โดยให้นายทะเบียนเขียนกํากับไว้ว่าเป็นลาย
พิมพ์นิ้วมือของบุคคลใด แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้โดยวิธีใดเลย ให้นายทะเบียนบันทึกเหตุขัดข้องไว้
ในช่องลายมือชื่อนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้ให้ความยินยอมหรือพยาน ประสงค์จะลงลายมือชื่อเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้นายทะเบียนสอบถามบุคคลดังกล่าวว่าช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุลนั้น มีสําเนียงไทย
ว่าอย่างไรแล้วเขียนเป็นภาษาไทยกํากับไว้ 

 
ข้อ ๑๐  ถ้าผู้มีอํานาจให้ความยินยอมได้ให้ความยินยอมโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใช่การให้

ความยินยอมในขณะจดทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้วให้แจ้งผู้มีอํานาจให้ความ
ยินยอมทราบ 

 
ข้อ ๑๑  ในการลงรายการคํานํานาม ช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล รวมทั้งเลขประจําตัว

ประชาชนของผู้ร้องในทะเบียนครอบครัว ให้นายทะเบียนลงรายการตามเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ร้อง
นํามาแสดง 

ในกรณีที่ผู้ร้องนําเอกสารหรือหลักฐานภาษาต่างประเทศมาแสดงพร้อมคําแปลเป็น
ภาษาไทยที่รับรองถูกต้อง ให้นายทะเบียนลงรายการในทะเบียนครอบครัวเป็นภาษาไทย 

 
ข้อ ๑๒  ในการลงรายการเลขทะเบียนในทะเบียนครอบครัว ให้นายทะเบียน

กําหนดเลขทะเบียนของทะเบียนครอบครัวแต่ละประเภทเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นเลขลําดับที่ซึ่ง
ได้รับจดทะเบียนในปีหนึ่ง ๆ เมื่อขึ้นปีใหม่ให้ขึ้นหนึ่งใหม่ส่วนตอนหลังเป็นเลขลําดับที่ซึ่งสํานัก
ทะเบียนอําเภอได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ทั้งหมด 

 
หมวด ๒ 

การจดทะเบียนสมรส 
   

 
ข้อ ๑๓  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องขอจดทะเบียนสมรส ณ สํานักทะเบียนอําเภอ 

ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้องและหลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย 
(๒) ตรวจสอบว่าผู้ร้องทั้งสองฝ่ายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย

หรือไม่ ในกรณีที่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ให้ตรวจสอบหลักฐานของผู้ให้ความยินยอมหรือหลักฐานแสดงความ
ยินยอม 

(๓) ลงรายการในทะเบียนสมรส (คร. ๒) และใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ให้
ครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเรื่องอื่น ให้
นายทะเบียนบันทึกไว้ในช่องบันทึก 

(๔) ให้ผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร. 
๒) 

(๕) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร. ๒) และใน
ใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) 

(๖) มอบใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ให้แก่คู่สมรสฝ่ายละหนึ่งฉบับ รวมทั้งกล่าว
อํานวยพรและแนะนําวิธีปฏิบัติในหน้าที่ระหว่างสามีภริยาตามสมควร 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) ดําเนินการตามข้อ ๔๓ 
 
ข้อ ๑๔  เมื่อมีผู้ร้องขอให้นายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน

ในเขตอํานาจของนายทะเบียน โดยระบุว่าจะให้นายทะเบียนไปจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และ
สถานที่ใด หากนายทะเบียนเห็นสมควร ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(๑) ดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามข้อ ๑๓ สําหรับทะเบียนสมรส (คร. ๒) และ
ใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ให้แยกใช้ต่างหาก โดยกําหนดอักษร “ก” นําหน้าเลขทะเบียน 

(๒) ในกรณีที่มีผู้ขอให้นายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียนใน
วัน เวลา เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้แยกใช้ทะเบียนสมรส (คร. ๒) และใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) 
ต่างหาก โดยกําหนดอักษรหน้าเลขทะเบียนเป็น “ข” หรือ “ค” หรือ “ง” หรือ “จ” เพิ่มเติมไป
ตามลําดับ 

(๓) บันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกว่าได้รับจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่ใด 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๑๕  เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรออกไปรับจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน

ในท้องที่ห่างไกล ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน

ในท้องที่ห่างไกลโดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 
(๒) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ วัน เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนสมรส

นอกสํานักทะเบียนในท้องที่ห่างไกลแล้ว และมีผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามข้อ ๑๓ สําหรับทะเบียนสมรส (คร. ๒) และ
ใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ให้แยกใช้ต่างหากโดยกําหนดอักษร “ท” นําหน้าเลขทะเบียน 

(๓) บันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกว่าได้รับจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่ใด 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๑๖  เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน

นอกจากข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยผ่านจังหวัด เพื่อออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียนโดย
ระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 

(๒ )  เ มื่ อ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยหรื อผู้ ซึ่ ง รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายอนุมัติ วัน เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนสมรสนอกสํานัก
ทะเบียนแล้ว และมีผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา และสถานที่ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายอนุมัติให้รับจดทะเบียน
สมรสนอกสํานักทะเบียน ให้นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามข้อ ๑๓ สําหรับทะเบียน
สมรส (คร. ๒) และใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ให้แยกใช้ต่างหากโดยกําหนดอักษร “ร” นําหน้าเลข
ทะเบียน 

(๓) บันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกว่าได้รับจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่ใด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศว่าท้องที่ใดสามารถรับคําร้องขอจดทะเบียนสมรสของผู้ร้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายซึ่ง
มีถิ่นกําเนิดที่อยู่เดียวกันกับกํานันท้องที่นั้น ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(๑) นําประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดปิดไว้ ณ สํานักทะเบียนอําเภอและที่ทําการ
กํานันท้องถิ่นนั้น 

(๒) แจ้งให้กํานันท้องที่ที่มีอํานาจรับคําร้องขอจดทะเบียนสมรสทราบว่าเมื่อมีผู้ร้อง
ขอจดทะเบียนสมรสต่อกํานัน ให้ผู้ร้องและพยานสองคน ซึ่งพยานคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครอง ซึ่งมีตําแหน่งต้ังแต่ช้ันผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป หรือนายตํารวจซึ่งมียศต้ังแต่ช้ันร้อยตํารวจตรีขึ้น
ไป หรือหัวหน้าสถานีตํารวจ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือทนายความ ลงลายมือชื่อในคําร้องตามแบบ คร. ๑ ต่อหน้า
กํานัน และเมื่อได้รับคําร้องดังกล่าวแล้ว ให้กํานันส่งคําร้องไปยังนายทะเบียนเพื่อพิจารณารับจด
ทะเบียน 

(๓) เมื่อได้รับคําร้องจากกํานันแล้ว ถ้าเห็นว่าการมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมายให้ระงับการจดทะเบียนสมรสแล้วแจ้งให้กํานันเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องทราบถ้าเห็นว่าถูกต้องให้
ดําเนินการจดทะเบียนสมรสตามข้อ ๑๓ (๓) (๕) และ (๗) โดยระบุช่ือของผู้ร้องและพยานในช่อง
ลายมือชื่อผู้ร้องขอจดทะเบียนและช่องลายมือชื่อพยานในหน้าทะเบียน และบันทึกในหน้าที่บันทึกให้
ชัดเจนว่าผู้ร้องและพยานได้ลงลายมือชื่อต่อหน้ากํานันในวัน เวลา และสถานที่ใด 

(๔) มอบใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ให้กํานันเพื่อนําไปมอบแก่คู่สมรสฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับ 

 
ข้อ ๑๘  เมื่อมีผู้ร้องขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสตามมาตรา ๑๔๖๐ แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย และหลักฐานการ

แสดงเจตนาขอทําการสมรส 
(๒) ดําเนินการตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) โดยบันทึกเพิ่มเติมในช่อง

บันทึกให้ชัดเจนว่าผู้ร้องได้แสดงเจตนาจะสมรสกันต่อหน้าบุคคลใดในวัน เวลา สถานที่ใด และมี
พฤติการณ์พิเศษอย่างไร แล้วให้ผู้ร้องและนายทะเบียนลงลายมือชื่อกํากับไว้ 

 
ข้อ ๑๙  เมื่อมีผู้ร้องขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสตามมาตรา ๑๔ แห่ง

พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช  ๒๔๗๘ ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานประจําตัวของผู้รับคําร้องตามมาตรา ๑๔ แห่ง

พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และชายหญิงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ถ้าหากมี 
รวมทั้งสอบสวนบุคคลดังกล่าวให้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ที่แสดงเจตนา และพฤติการณ์พิเศษนั้น 

(๒) ดําเนินการตามข้อ ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๗) สําหรับทะเบียนสมรส (คร. ๒) ให้
ระบุในช่องลายมือชื่อผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสฝ่ายที่เสียชีวิตไปแล้วว่าผู้ร้องเสียชีวิตเมื่อวัน เวลาใด 
รวมทั้งบันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกให้ชัดเจนว่าชายและหญิงได้ร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยวาจาหรือ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กริยาต่อบุคคลใดในวัน เวลา สถานที่ใด และมีพฤติการณ์พิเศษอย่างไร แล้วให้ผู้รับคําร้องตามมาตรา 
๑๔ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ 

(๓) มอบใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ให้แก่ชายหรือหญิงฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งฉบับ 
และเก็บรักษาใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ฉบับที่เหลือไว้ ถ้าชายและหญิงเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายให้เก็บ
รักษาใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) ไว้ เพื่อให้ทายาทของบุคคลดังกล่าวมาขอรับไป 

 
หมวด ๓ 

การจดทะเบียนหย่า 
   

 
ข้อ ๒๐  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมต่อนายทะเบียน ณ 

สํานักทะเบียนอําเภอ ให้นายทะเบียนชี้แจงผลของการจดทะเบียนการหย่าให้ผู้ร้องทราบ หากผู้ร้อง
ยังยืนยันที่จะขอจดทะเบียนการหย่า ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย หลักฐานการจด
ทะเบียนสมรสและหนังสือสัญญาหย่า 

(๒) ลงรายการในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) และใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) ให้
ครบถ้วน สําหรับในกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน อํานาจการ
ปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ให้นายทะเบียนบันทึกไว้ในช่องบันทึก 

(๓) ให้ผู้ร้องและพยานลงมือชื่อในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) 
(๔) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) และ

ในใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) 
(๕) มอบใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) ให้แก่ผู้ร้องฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
(๖) ดําเนินการตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๓ 
 
ข้อ ๒๑  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมแต่อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่ง

ไม่สามารถมายื่นคําร้อง ณ สํานักทะเบียนอําเภอแห่งเดียวกันได้ให้นายทะเบียนชี้แจงผลของการจด
ทะเบียนการหย่าให้ผู้ร้องทราบ หากผู้ร้องยังยืนยันที่จะขอจดทะเบียนการหย่า ให้นายทะเบียน
ดําเนินการดังนี้ 

ก. สํานักทะเบียนแห่งแรก 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง หลักฐานการจดทะเบียน

สมรส และหนังสือสัญญาหย่า 
(๒) สอบปากคําผู้ร้องให้ปรากฏว่าเป็นผู้ย่ืนคําร้องก่อนและอีกฝ่ายหนึ่งจะไปยื่นคํา

ร้องภายหลัง ณ สํานักทะเบียนแห่งใด 
(๓) ลงรายการของผู้ร้องในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) ซึ่งแยกใช้ต่างหาก ส่วน

รายการของฝ่ายที่มิได้มา ให้ลงเฉพาะรายการที่ทราบ 
(๔) ให้ผู้ร้องและพยานลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) สําหรับช่อง

ลายมือชื่อของผู้ร้องฝ่ายที่มิได้มา ให้ระบุว่าจะลงลายมือชื่อ ณ สํานักทะเบียนแห่งใด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) 
(๖) ระบุข้อความไว้ที่ตอนบนด้านขวาของหน้าทะเบียนว่า “ต่างสํานักทะเบียน” 
(๗) แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าการหย่าดังกล่าวจะมีผลเมื่อคู่หย่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ลง

ลายมือชื่อ ณ สํานักทะเบียนแห่งที่สองและนายทะเบียนแห่งที่สองได้รับจดทะเบียนการหย่าแล้ว 
(๘) ส่งเอกสารสําเนาคําร้อง สําเนาทะเบียนการหย่า สําเนาหลักฐานตามข้อ ๘ 

ของผู้ร้อง สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนสมรส และสําเนาหนังสือสัญญาหย่า ไปยังสํานักทะเบียน
ตามที่ผู้ร้องได้แจ้งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไปยื่นคําร้องภายหลัง ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งจะไปยื่นคําร้อง
ภายหลัง ณ สํานักทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 

(๙) เมื่อได้รับแจ้งผลการจดทะเบียนจากสํานักทะเบียนแห่งที่สองแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
มารับใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) สําหรับในกรณีที่ได้รับแจ้งจากสํานักทะเบียนแห่งที่สองว่าคู่หย่าอีก
ฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะจดทะเบียนการหย่าหรือนายทะเบียนมิได้รับคําร้องของบุคคลดังกล่าว ให้แจ้ง
ผู้ร้องทราบ 

ข. สํานักทะเบียนแห่งที่สอง 
(๑) เมื่อได้รับเอกสารจากสํานักทะเบียนแห่งแรกแล้ว ให้แจ้งฝ่ายที่ยังมิได้ลง

ลายมือชื่อทราบเพื่อยื่นคําร้องขอจดทะเบียนการหย่า 
(๒) ช้ีแจงผลของการจดทะเบียนการหย่าให้ผู้ร้องทราบ หากผู้ร้องยังยืนยันที่จะขอ

จดทะเบียนการหย่า ให้นายทะเบียนตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง และให้ผู้ร้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนสมรสรวมทั้งหนังสือสัญญาหย่าที่ได้รับจาก
สํานักทะเบียนแห่งแรก 

(๓) ลงรายการของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) และใบสําคัญการ
หย่า (คร. ๗) ซึ่งแยกใช้ต่างหาก 

(๔) ดําเนินการตาม ก. (๓) (๔) (๕) และ (๖) รวมทั้งกําหนดเลขทะเบียนตามข้อ 
๑๒ 

(๕) มอบใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) ให้ผู้ร้องหนึ่งฉบับ 
(๖) ส่งเอกสารใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) อีกหนึ่งฉบับ และสําเนาทะเบียนการ

หย่าไปยังสํานักทะเบียนแห่งแรก หากสํานักทะเบียนดังกล่าวเป็นสํานักทะเบียนในต่างประเทศให้ส่ง
เอกสารนั้นไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการต่อไป 

(๗) ดําเนินการตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๓ 
ในกรณีที่ได้ดําเนินการตาม (๑) แล้ว ฝ่ายที่ยังมิได้ลงลายมือชื่อไม่ประสงค์จะจด

ทะเบียนการหย่า หรือนายทะเบียนมิได้รับคําร้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้แจ้งให้
บุคคลดังกล่าวทราบ ให้แจ้งสํานักทะเบียนแห่งแรกและผู้ร้องทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๒๒  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนการหย่าโดยนําสําเนาคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้

สามีภริยาหย่าขาดจากกัน และมีคํารับรองถูกต้องมาแสดง ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง สําเนาคําพิพากษาและคํา

รับรองถูกต้อง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ลงรายการของคู่หย่าในทะเบียนการหย่า (คร. ๖) และใบสําคัญการหย่า (คร.๗) 
ให้ครบถ้วน 

(๓) บันทึกข้อความลงในช่องบันทึกของทะเบียนการหย่า (คร. ๖) ให้ปรากฏ
รายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขที่คดี วันเดือนปีที่พิพากษา และสาระสําคัญของคําพิพากษานั้น 

(๔) ดําเนินการตามข้อ ๒๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) สําหรับในกรณีที่ผู้ร้องมายื่นคําร้อง
เพียงฝ่ายเดียว ให้เก็บรักษาใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) ฉบับที่เหลือไว้ แล้วแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งมารับไป 

 
หมวด ๔ 

การจดทะเบียนรับรองบุตร 
   

 
ข้อ ๒๓  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานักทะเบียน

อําเภอ โดยเด็กและมารดาเด็กมาให้ความยินยอมในการจดทะเบียน ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง เด็ก และมารดาเด็ก 
(๒) ลงรายการในทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑) ให้ครบถ้วน 
(๓) ให้ผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนรับรองบุตร (คร. 

๑๑) 
(๔) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑) 
(๕) ดําเนินการตามข้อ ๔๓ 
 
ข้อ ๒๔  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยเด็กหรือ

มารดาเด็กฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มาแสดงตนเพื่อให้ความยินยอม ให้นายทะเบียน
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคําร้อง และหลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง 
(๒) สอบปากคําผู้ร้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเด็กหรือมารดาเด็กที่ไม่มาแสดงตน

เพื่อให้ความยินยอมว่ามีภูมิลําเนาอยู่ที่ใด แล้วแจ้งการขอจดทะเบียนรับรองบุตรไปยังเด็กหรือมารดา
เด็กนั้นว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่ 

(๓) เมื่อเด็กและมารดาได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๓ (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) สําหรับช่องลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมให้ระบุว่าได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

(๔) ถ้าเด็กหรือมารดาเด็ก ไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๕๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้แจ้งผู้ร้องทราบ 

 
ข้อ ๒๕  เมื่อมีผู้ขอจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยนําสําเนาคํา

พิพากษาอันเป็นถึงที่สุดให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรได้หรือให้บิดารับเด็กเป็นบุตร และมีคํารับรอง
ถูกต้องแสดง ให้นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง สําเนาคําพิพากษาและคํา
รับรองถูกต้อง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ลงรายการในทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑) ให้ครบถ้วน รวมทั้งบันทึกข้อความ
ลงในช่องบันทึกให้ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับศาล เลขที่คดี วันเดือนปีที่พิพากษา และสาระสําคัญ
ของคําพิพากษานั้น 

(๓) ให้ผู้ร้องและพยานลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑)  
(๔) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑) 
(๕) ดําเนินการตามข้อ ๔๓ 
 
ข้อ ๒๖  เมื่อมีผู้ร้องขอให้นายทะเบียนออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก

ทะเบียนในเขตอํานาจของนายทะเบียน โดยระบุว่าจะให้นายทะเบียนไปจดทะเบียนรับรองบุตรในวัน 
เวลา และสถานที่ใด หากนายทะเบียนเห็นสมควรให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(๑) ดําเนินการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕ แล้วแต่กรณีสําหรับทะเบียน
รับรองบุตร (คร. ๑๑) ให้แยกใช้ต่างหาก โดยกําหนดอักษร “ก” นําหน้าเลขทะเบียน 

(๒) ในกรณีที่มีผู้ร้องขอให้นายทะเบียนออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก
ทะเบียนในวัน เวลา เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้แยกใช้ทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑) ต่างหาก โดย
กําหนดอักษรหน้าเลขทะเบียนเป็น “ข” หรือ “ค” หรือ “ง” หรือ “จ” เพิ่มเติมไปตามลําดับ 

(๓) บันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกว่าได้รับจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานที่ใด 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๒๗  เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรออกไปรับจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก

ทะเบียนในท้องที่ห่างไกล ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก

ทะเบียนในท้องที่ห่างไกลโดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 
(๒) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ วัน เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนรับรอง

บุตรนอกสํานักทะเบียนในท้องที่ห่างไกลแล้ว และมีผู้ร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว ให้นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ หรือข้อ 
๒๕ แล้วแต่กรณี สําหรับทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑) ให้แยกใช้ต่างหาก โดยกําหนดอักษร “ท” 
นําหน้าเลขทะเบียน 

(๓) บันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกว่าได้รับจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานที่ใด 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๕ 
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

   
 
ข้อ ๒๘  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยผู้

จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง และหลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ตรวจสอบว่าผู้ร้องทั้งสองฝ่ายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย
หรือไม่ ในกรณีที่ผู้ร้องมีคู่สมรสซึ่งต้องให้ความยินยอม ให้ตรวจสอบหลักฐานของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๓) ลงรายการในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร. ๑๔) ให้ครบถ้วน 
(๔) ให้ผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียน (คร. ๑๔) 
(๕) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร. 

๑๔) 
(๖) ดําเนินการตามข้อ ๔๓ 
 
ข้อ ๒๙  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ สํานักทะเบียนอําเภอโดยผู้

จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง และหนังสือแจ้งการอนุมัติของ

คณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
(๒) ตรวจสอบว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายหรือไม่ 
(๓) ดําเนินการตามข้อ ๒๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยบันทึกข้อความในช่องบันทึก

เกี่ยวกับเลขที่ วันเดือนปี ของหนังสือแจ้งการอนุมัติของคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไว้
ในช่องบันทึกด้วย 

 
ข้อ ๓๐  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามข้อ ๒๘ หรือข้อ ๒๙ แต่นาย

ทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้ร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ 
สํานักทะเบียนอําเภออีกครั้งหนึ่ง โดยนําสําเนาคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับบุญ
บุตรธรรมได้และมีคํารับรองถูกต้องมาแสดง ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง สําเนาคําสั่งของศาลและคํา
รับรองถูกต้อง 

(๒) ดําเนินการตามข้อ ๒๘ หรือข้อ ๒๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งบันทึกข้อความลงใน
ช่องบันทึกให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขที่คดี วันเดือนปีที่มีคําสั่ง และสาระสําคัญของคําสั่ง
ศาลน้ัน 

 
หมวด ๖ 

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 
   

 
ข้อ ๓๑  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงกัน ณ สํานัก

ทะเบียนอําเภอ ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย หลักฐานการจด

ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม สําหรับกรณีที่บุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ตรวจสอบหลักฐานของ
ผู้ให้ความยินยอมด้วย 

(๒) ลงรายการในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร. ๑๗) ให้ครบถ้วน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ให้ผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนเลิกรับบุตร
บุญธรรม (คร. ๑๗) 

 
(๔) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลาลายมือชื่อในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 

(คร. ๑๗) 
(๕) ดําเนินการตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๓ 
 
ข้อ ๓๒  เมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยนําสําเนาคําพิพากษาอัน

ถึงที่สุดให้เลิกรับบุตรบุญธรรม และคํารับรองถูกต้องมาแสดงให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง สําเนาคําพิพากษาและคํา

รับรองถูกต้อง 
(๒) ลงรายการในทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร. ๑๗) ให้ครบถ้วน 
(๓) บันทึกข้อความลงในช่องบันทึกของทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร. ๑๗) ให้

ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขที่คดี วันเดือนปีที่พิพากษา และสาระสําคัญของคําพิพากษานั้น 
(๔) คําเนินการตามข้อ ๓๑ (๓) (๔) และ (๕) 
 

หมวด ๗ 
การบันทึกฐานะของภริยา 

   
 
ข้อ ๓๓  นายทะเบียนจะรับบันทึกฐานะของภริยาได้เมื่อชายหญิงได้สมรสกันก่อน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ 
 
ข้อ ๓๔  นายทะเบียนสามารถรับบันทึกฐานะของภริยาได้เฉพาะสามีภริยาที่มาย่ืน

คําร้องเท่านั้น และสามารถบันทึกได้สองชั้น คืน 
(๑) ภริยาหลวงหรือเอกภริยา ได้แก่ ภริยาที่ทําการสมรสก่อนภริยาอ่ืน หรือภริยาที่

สามียกย่องว่าเป็นภริยาหลวง โดยบันทึกได้เพียงคนเดียว 
(๒) ภริยาน้อย อนุภริยา หรือภริยาอ่ืนนอกจากภริยาหลวง โดยอาจบันทึกได้หลาย

คน 
 
ข้อ ๓๕  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องของสามีและภริยาให้บันทึกฐานะของภริยา 

ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย 
(๒) ลงรายการในทะเบียนฐานะของภริยา (คร. ๒๐) ให้ครบถ้วน 
(๓) ให้ผู้ร้องและพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนฐานะของภริยา (คร. ๒๐) 
(๔) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนฐานะของภริยา (คร. 

๒๐) 
(๕) ดําเนินการตามข้อ ๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๘ 

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 
   

 
ข้อ ๓๖  การใด ๆ อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวที่ได้กระทําไว้ ณ ต่างประเทศ

ตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ทําขึ้นบัญญัติไว้ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนบันทึกฐานะแห่ง
ครอบครัวนั้นไว้เป็นหลักฐานก็ได้ แต่ในขณะร้องขอ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย 

 
ข้อ ๓๗  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องขอตามข้อ ๓๖ โดยแสดงหลักฐานอันเกี่ยวกับ

ฐานะแห่งครอบครัว พร้อมคําแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศหรือ
สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทย สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นหรือองค์กรที่รัฐบาล
ประเทศนั้นมอบหมาย รับรองคําแปลถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคําร้อง หลักฐานตามข้อ ๘ ของผู้ร้อง และหลักฐานอันเกี่ยวกับฐานะ
แห่งครอบครัวที่ประสงค์จะให้บันทึก 

(๒) ลงรายการในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. ๒๒) ให้ครบถ้วน 
(๓) ให้ผู้ร้องและพยานลงลายมือชื่อในฐานะแห่งครอบครัว (คร. ๒๒) 
(๔) เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 

(คร. ๒๒) 
(๕) ดําเนินการตามข้อ ๔๓ 
 

หมวด ๙ 
การบันทึกเพิ่มเติม 
   

 
ข้อ ๓๘  เมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไข

รายการต่าง ๆ ในทะเบียน ที่ได้ลงรายการไว้แล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกให้
ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้อง เรื่องที่ขอให้บันทึก และเอกสารหลักฐาน แล้วให้ผู้ร้องและนาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อกํากับไว้โดยไม่ต้องแก้ไขรายการเดิม  ทั้งนี้ การบันทึกเพิ่มเติมที่อาจกระทบถึง
สิทธิของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ห้ามมิให้นายทะเบียนรับบันทึกไว้ เว้นแต่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลตามข้อ ๔๑ 

 
ข้อ ๓๙  เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการหย่าแล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกใน

ช่องบันทึกของทะเบียนสมรสให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสํานักทะเบียน อําเภอ เลขทะเบียนที่ วัน
เดือนปี ที่จดทะเบียนการหย่า แล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ได้รับจดทะเบียนการหย่าไว้คนละแห่งกับสํานักทะเบียนอําเภอที่จด
ทะเบียนสมรส ให้นายทะเบียนส่งสําเนาทะเบียนการหย่าไปยังสํานักทะเบียนที่รับจดทะเบียนสมรส
เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนสมรสเช่นเดียวกัน 

 
ข้อ ๔๐  เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมแล้ว ให้นาย

ทะเบียนบันทึกในช่องบันทึกของทะเบียนรับบุตรบุญธรรมให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสํานัก
ทะเบียนอําเภอ เลขทะเบียนที่ วันเดือนปี ที่จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม แล้วลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ 

ในกรณีที่ได้รับจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมไว้คนละแห่งกับสํานักทะเบียนอําเภอ
ที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ให้นายทะเบียนส่งสําเนาทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมไปยังสํานัก
ทะเบียนที่รับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกัน 

 
ข้อ ๔๑  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อขอให้บันทึกการหย่า

หรือการเลิกรับบุตรบุญธรรมหรือการเพิกถอนทะเบียนใด โดยมีสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
อันถึงที่สุดพร้อมคํารับรองถูกต้องมาแสดง ให้นายทะเบียนบันทึกข้อความในช่องบันทึกของทะเบียน
สมรส ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหรือทะเบียนนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล 
เลขที่คดี วันเดือนปี ที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และสาระสําคัญของคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแล้วลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ 

ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากศาลเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของการสมรส ให้นายทะเบียน
บันทึกข้อความในช่องบันทึกของทะเบียนสมรส โดยถือปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๐ 

การจัดเก็บและรายงาน 
   

 
ข้อ ๔๒  เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้ว ให้นายทะเบียนเก็บรักษาทะเบียน

ไว้เป็นหลักฐานตลอดไปโดยแยกเก็บเป็นแต่ละประเภททะเบียนเรียงลําดับตามเลขที่ทะเบียน 
 
ข้อ ๔๓  เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียนหรือบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนทุก

ครั้ง ให้นายทะเบียนจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตามแนวทางที่อธิบดีกรมการ
ปกครองกําหนด 

ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของการรับจดทะเบียนหรือบันทึกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ภายในวันที่ห้าของเดือน หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งสํานักทะเบียนอําเภอดําเนินการ
แก้ไข 

 
ข้อ ๔๔  ในกรณีที่สํานักทะเบียนอําเภอยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ ให้นายทะเบียนจัดทําสําเนาเอกสารทะเบียนนั้นส่งไปยังจังหวัดภายในวันที่ห้าของ
เดือนเพื่อดําเนินการตามข้อ ๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อถึงสิ้นปีปฏิทิน ให้จังหวัดทําลายสําเนาเอกสารทะเบียนซึ่งได้จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  

 
ข้อ ๔๕  ให้นายทะเบียนกลางรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนหรือบันทึกที่สํานัก

ทะเบียนอําเภอได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ 
 

หมวด ๑๑ 
การให้บริการข้อมูล 
   

 
ข้อ ๔๖  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งขอดูทะเบียนครอบครัวที่

นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ ให้นายทะเบียนดําเนินการให้โดยไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

ถ้าผู้ร้องประสงค์จะขอคัดสําเนาและให้นายทะเบียนรับรองสําเนาทะเบียนนั้นให้
นายทะเบียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 
ข้อ ๔๗  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องตามข้อ ๔๖ วรรคหนึ่ง แต่สํานักทะเบียน

อําเภอนั้นมิได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ หรือไม่ทราบแน่ชัดว่าได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ ณ 
สํานักทะเบียนอําเภอใด ให้นายทะเบียนสอบถามไปยังสํานักทะเบียนกลางตามแนวทางที่อธิบดี
กรมการปกครองกําหนด แล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

 
ข้อ ๔๘  เมื่อนายทะเบียนกลางได้รับคําร้องขอดูหรือขอสําเนารายการในทะเบียนซึ่ง

นายทะเบียนรับรอง ให้นายทะเบียนกลางถือปฏิบัติตามข้อ ๔๖ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๔๙  การรับรองรายการจากฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ให้นายทะเบียนหรือ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามที่อธิบดีกรมการปกครองกําหนดประทับหรือเขียนข้อความในตอนล่างของ
รายการดังกล่าวว่า “ขอรับรองว่าเป็นรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว” แล้วลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีที่รับรองกํากับไว้ 

 
หมวด ๑๒ 

แบบพิมพ์การทะเบียนครอบครัว 
   

 
ข้อ ๕๐  การจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัวให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ท้าย

ระเบียบนี้ ดังนี้ 
(๑) คร. ๑ คําร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว 
(๒) คร. ๒ ทะเบียนสมรส  
(๓) คร. ๓ ใบสําคัญการสมรส 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) คร. ๖ ทะเบียนการหย่า 
(๕) คร. ๗ ใบสําคัญการหย่า 
(๖) คร. ๑๑ ทะเบียนรับรองบุตร 
(๗) คร. ๑๔ ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
(๘) คร. ๑๗ ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 
(๙) คร. ๒๐ ทะเบียนฐานะของภริยา 
(๑๐) คร. ๒๒ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 
(๑๑) คร. ๓๑ ใบบันทึกต่อ 
 
ข้อ ๕๑  ในกรณีที่แบบพิมพ์การทะเบียนครอบครัวที่นายทะเบียนยังไม่ได้รับจด

ทะเบียนหรือบันทึกไว้ หรือได้ลงรายการไว้แล้ว แต่นายทะเบียนยังมิได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนนั้น 
เกิดการชํารุดเสียหายจนไม่อาจใช้ปฏิบัติงานได้ ให้นายทะเบียนขีดฆ่าแบบพิมพ์นั้นแล้วระบุคําว่า 
“ยกเลิก” แล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้ 

 
ข้อ ๕๒  ให้กรมการปกครองกําหนดหมายเลขแบบพิมพ์ใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) 

และแบบพิมพ์ใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) แต่ละฉบับไว้ที่ตอนล่างด้านซ้ายของแบบพิมพ์นั้น ถ้าแบบ
พิมพ์ดังกล่าวของสํานักทะเบียนอําเภอเกิดการสูญหายให้นายทะเบียนรายงานจังหวัดเพื่อแจ้งให้
กรมการปกครองยกเลิกแบบพิมพ์หมายเลขนั้นทันที 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๕๓  ให้ใช้แบบ คร. ๒ คร. ๖ คร. ๑๑ คร. ๑๗ คร. ๒๐ คร. ๒๒ และ คร. ๓๑ 
ท้ายระเบียบนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สําหรับการจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียน ก่อนวันดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ 
คร. ๒ คร. ๖ คร.๑๑  คร.๑๔  คร.๑๗  คร. ๒๐ คร. ๒๒ และ คร. ๓๑ ตามระเบียบการจดทะเบียน
ครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

 
ข้อ ๕๔  ในการกําหนดเลขทะเบียนตามข้อ ๑๒ ให้นายทะเบียนกําหนดเลขทะเบียน

ที่ต่อจากทะเบียนครอบครัวซึ่งได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียนไว้ตามระเบียบการจดทะเบียน
ครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
ข้อ ๕๕  ในระหว่างที่จังหวัดยังไม่อาจดําเนินการตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ได้ให้

จังหวัดจัดส่งสําเนาเอกสารทะเบียนนั้นไปยังสํานักทะเบียนกลางภายในวันที่ย่ีสิบของเดือนเพื่อ
ดําเนินการแทน  ทั้งนี้ ให้สํานักทะเบียนกลางถือปฏิบัติในการทําลายเอกสารเช่นเดียวกัน 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๕๖  หลักฐานทางทะเบียนครอบครัวที่ได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบพิมพ์คําร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว (คร. ๑) 
๒. แบบพิมพ์ทะเบียนสมรส (คร. ๒) 
๓.๒ แบบพิมพ์ใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) 
๔. แบบพิมพ์ทะเบียนการหย่า (คร. ๖) 
๕.๓ แบบพิมพ์ใบสําคัญการหย่า (คร. ๗) 
๖. แบบพิมพ์ทะเบียนรับรองบุตร (คร. ๑๑) 
๗. แบบพิมพ์ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร. ๑๔) 
๘. แบบพิมพ์ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร. ๑๗) 
๙. แบบพิมพ์ทะเบียนฐานะของภริยา (คร. ๒๐) 
๑๐. แบบพิมพ์ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. ๒๒) 
๑๑. แบบพิมพ์ใบบันทึกต่อ (ใช้สําหรับบันทึกต่อจากทะเบียน) (คร. ๓๑) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒ เอกสารแนบท้าย ๓ แบบพิมพ์ใบสําคัญการสมรส (คร. ๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  
๓ เอกสารแนบท้าย ๕ แบบพิมพ์ใบสําคัญการสมรส (คร. ๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรียนันท์/พิมพ์ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 

วาทินี/ปรับปรุง 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 

 
วิชพงษ์/ปรับปรุง 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๒๕/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 


