
ส่วนการทะเบียนทั่วไป
ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

ทะเบียนครอบครัว



59 ม.11 ถ.ล ำลูกกำ (คลอง 9) ต.บึงทองหลำง อ.ล ำลูกกำ  จ.ปทุมธำนี 12150





ศ.ภาค (9) กง.บท.

ผชช.
เทคโนโลยฯี

ผชช.
กำรบริหำร
งำนทะเบียน

สทร.
ส่วนการทะเบียนราษฎร

สบป.
ส่วนบัตรประจ าตัวประชาชน

สสบ.
ส่วนสัญชาตแิละการทะเบียนและ 

บัตรประจ าตวับุคคลผู้ไม่มสัีญชาตไิทย

สพท.
ส่วนบริหารและพฒันา
เทคโนโลยกีารทะเบียน

สสท.
ส่วนส่งเสริมการทะเบียน

และบัตร

สบฐ.
ส่วนบูรณาการฐานข้อมูล

กลางภาครัฐ

สปท.
ส่วนป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตการทะเบียนและบัตร
ประจ าตวัประชาชน

สทท.
ส่วนการทะเบียนทัว่ไป

สนท.
ส่วนนิติการงานทะเบียน



โครงสร้างส่วนการทะเบียนทัว่ไป (สทท.)

ผู้อ านวยการ
ส่วนการทะเบียนทั่วไป

กลุ่มงานมาตรฐาน
และระเบียบ

การทะเบียนทั่วไป
(กง.มทท.)

กลุ่มงานบริหารงาน
ทะเบียนสิทธิ

และสถานภาพบุคคล 
(กง.บส.)

กลุ่มงานระบบข้อมูล
และหลกัฐาน

การทะเบียนทั่วไป
(กง.รท.)

ฝ่ายบริหารงาน
ทะเบียนทั่วไป

(ฝ.บห.)
ฌ.ป.ค.

ฌ.ก.น.



งานทะเบียนทีอ่ยู่
ในความรับผดิชอบ

1. ทะเบียนครอบครัว
2. ทะเบียนพนัิยกรรม

3. ทะเบียนนิติกรรม
4. ทะเบียนช่ือบุคคล

5. ทะเบียนสัตว์พาหนะ
6. ทะเบียนศาลเจ้า

7. ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน ฌ.ป.ค.
ฌ.ก.น.

หนังสือรับรอง
- สถานภาพการสมรส
- ค าน าหน้านาม
- อ านาจปกครองบุตร



ทะเบียนราษฎร

ทะเบียนบัตร
ประจ าตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป

แจง้เกิด

แจง้ตำย
ยำ้ยท่ีอยู่ เพิ่มช่ือ

ฯลฯ

ขอมีบตัรใหม่

ขอเปล่ียน
บตัร

ฯลฯ

กำรขอมีบตัร

ครอบครัว

งานทะเบียน
ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ท้องถิ่น

พินยักรรม

นิติกรรม

ช่ือบุคคล
สัตว์

พำหนะ

ฯลฯ
สุสำน/
ศำลเจำ้



ของบุคคลในครอบครัว 
ไม่ว่าจะ ในฐานะสามกีบัภริยา 
บิดามารดากบับุตร

ทะเบียนครอบครัว 
ความหมาย

บิดา
/สามี

บุตร/
บุตรบุญธรรม

มารดา
/ภริยา

ผู้รับบุตร
บุญธรรม

หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
กบับุตรบุญธรรม

การจดหรือบันทึกรายการต่าง ๆ
ทีเ่กีย่วข้องถึงความสัมพนัธ์/
ตามกฎหมาย



ทะเบียนการรับรองบุตร (คร.11)

ทะเบียนการสมรส (คร.2)

ทะเบียนการหย่า (คร.6)
ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม (คร.17)

บันทกึฐานะของภริยา (คร.20)

บันทกึฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (คร.14)

ทะเบียนครอบครัว 



ทะเบียนครอบครัว 
ทีม่าของอ านาจปกครองบุตร (ผู้เยาว์)

มารดา
เดก็เกิดจำกหญิงท่ีมิไดมี้กำรสมรสกบัชำย ให้
ถือวำ่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมำยของหญิงนั้น

ป.พ.พ. ม. 1546 

ทะเบียน
ครอบครัว

ค าส่ังศาล
ป.พ.พ. 1585-1586



ทะเบียนการรับรองบุตร บิดา + มารดา

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม บิดา + มารดา

บันทึกฐานะของภริยา บิดา + มารดา

บันทกึฐานะแห่งครอบครัว ตามทะเบียนทีบ่ันทกึ

ทะเบียนการสมรส บิดา + มารดา 

ทะเบียนการหย่า              ตามตกลงกนั บิดา + มารดา บิดา/มารดา

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม

ทะเบียนครอบครัว 

ป.พ.พ. ม. 1547,1566 

ป.พ.พ. ม. 1520,1566 

ป.พ.พ. ม. 1547

ป.พ.พ. ม. 1598/28

ป.พ.พ. ม. 1598/37

กฎหมำยลกัษณะผวัเมีย

อ านาจปกครองบุตร (ผู้เยาว์)



ทะเบียนครอบครัว 
ผู้ใช้อ านาจปกครองมีสิทธิ

ป.พ.พ. ม. 1567

ก าหนดทีอ่ยู่ของบุตร

ท าโทษบุตรตามสมควร
เพ่ือว่ากล่าวส่ังสอน

ให้บุตรท าการงานตามสมควร
แก่ความสามารถและฐานานุรูปเรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืน

ซ่ึงกกับุตรไว้โดยมชิอบด้วยกฎหมาย



✓ เพ่ือเป็นเอกสารทางกฎหมาย

✓ เพ่ือเป็นข้อมูลทางสถติิ

✓ ด้านการเมือง

✓ ด้านการศึกษา

✓ ด้านการปกครอง

✓ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาติ

✓ ด้านสาธารณสุข

✓ ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ

✓ ด้านสิทธิของประชาชน
ฯลฯ

ทะเบียนครอบครัว 
วตัถุประสงค์/ประโยชน์



ทะเบียนครอบครัว 

ฯลฯ

วตัถุประสงค์/ประโยชน์



ทะเบียนครอบครัว 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

❖ ป.พ.พ. บรรพ 5
❖ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
❖ พ.ร.บ. รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
❖ พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
❖ พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอสิลามในเขตจังหวดัปัตตานี

นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489
❖ กฎกระทรวงมหาดไทย
❖ กฎกระทรวงการต่างประเทศ
❖ ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541

ฯลฯ



ทะเบียน สมรส หย่า รับรองบุตร รับบุตร
บุญธรรม

เลกิรับบุตร
บุญธรรม

บันทกึฐานะ
ภริยา

บันทกึฐานะแห่ง
ครอบครับ

อ าเภอ o o o o o o o

เขต o o o o o o o

สถำนฑูต o o o o o x x

ทะเบียน สมรส หย่า รับรองบุตร รับบุตรบุญ
ธรรม

เลกิรับบุตร
บุญธรรม

บันทกึฐานะ
ภริยา

บันทกึฐานะแห่ง
ครอบครับ

อปท.
ทุกระดบั × × × × × × ×

ม. 5 พระรำชบญัญติัจดทะเบียนครอบครัว พุทธศกัรำช 2478
ขอ้ 1 กฎกระทรวงมหำดไทย ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัจดทะเบียนครอบครัว พุทธศกัรำช 2478

ทะเบียนครอบครัว 
สถานทีจ่ดทะเบียนครอบครัว



ทะเบียนครอบครัว 
สถานทีจ่ดทะเบียนครอบครัว

ทะเบียนการรับรองบุตร (คร.11)

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม (คร.17)
บันทกึฐานะของภริยา (คร.20)
บันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)

ทะเบียนการสมรส (คร.2)
ทะเบียนการหย่า (คร.6)

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (คร.14)

อ าเภอ/ส านักงานเขตสถานทูต/กงสุล

ทะเบียนการรับรองบุตร (ไม่ออนไลน์)

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม (ไม่ออนไลน์)

ทะเบียนการสมรส
ทะเบียนการหย่า

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ไม่ออนไลน์)



ผู้อ านวยการกองทะเบียน หรือหัวหน้ากองทะเบียน 
กรมมหำดไทยเป็นนำยทะเบียนกลำง

ปลดัอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิง่อ าเภอ
เป็นนำยทะเบียนประจ ำส ำนกัทะเบียนก่ิงอ ำเภอ

นายอ าเภอ เป็นนำยทะเบียนประจ ำส ำนกัทะเบียน
อ ำเภอ

กฎกระทรวง มท. ออก
ตามความหมาย พ.ร.บ.
จดทะเบียนครอบครัว 

พ.ศ. 2478

ทะเบียนครอบครัว 
นายทะเบียนงานครอบครัว

พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการ ก.ท.ม.

พ.ศ. 2528 ม.69

ผู้อ านวยการเขต
มีอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัให้เป็นอ ำนำจ
หนำ้ท่ีของนำยอ ำเภอ



สถานทูตหรือสถานกงสุลสยามเป็นส านักทะเบียน

เจ้าพนักงานทูต หรือกงสุลสยามเป็นนาย
ทะเบียน ประจ ำส ำนักทะเบียน ณ ท่ีท ำกำร
สถำนทูตหรือสถำนกงสุลสยำมนั้น

กฎกระทรวงต่างประเทศ
ออกตามความใน พ.ร.บ. 
จดทะเบียนครอบครัว

พ.ศ. 2478

ทะเบียนครอบครัว 

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ม. 1459 ว.2

ในกรณทีีคู่่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทย
เป็นผู้รับจดทะเบียน

นายทะเบียนงานครอบครัว



ทะเบียนครอบครัว 
ค าส่ังมอบหมายปฏิบตัิราชการแทน



ทะเบียนครอบครัว 
หลกัการจดทะเบียนครอบครัว

- เ ซ็นไ ม่ไ ด้ก็พิมพ์ลายนิ้ว มือ (นาย
ทะเบียนเขียนก ากับไว้ว่าเป็นลายนิ้วมือ
ของบุคคล)
- เซ็น/พิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ (บันทึก
เหตุขดัข้องไว้ในช่องลายมือช่ือน้ัน)
- ลงลายมือช่ือเป็นภาษาต่างประเทศ 
(เขยีนส าเนียงไทยก ากบัไว้)

อ าเภอ/เขต/สถาณฑูต

ไม่มีสัญชาติไทยกจ็ดได้

ลงช่ือให้ครบ
1. นายทะเบียน 2. ผู้ร้อง
3. พยาน 4. ผู้ให้ความยนิยอม

พยาน 2 คน

ผู้ร้อง/พยาน/ผู้ให้ความยนิยอม
มคุีณสมบตัิตามกฎหมาย

- ค าน าหน้านาม ช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล
เลข ปชช (ลงตามรายการเอกสารของ
ประชาชน)
- หลักฐานต่างประเทศให้แปลเป็นไทย
และผ่านการรับรองจาก กต.

ลงรายการเป็นภาษาไทย

A = เร่ิมนับจาก 1 เม่ือขึน้ปีใหม่
B = เลขล าดับการจดของ สนท.

น้ัน ไปเร่ือยๆ

ลงเลขทะเบียนแบ่ง
เป็นสองตอน A/B

จดทีไ่หนกไ็ด้
* เฉพาะล าดับ 2 - 4



ทะเบียนครอบครัว 
กำรบนัทึกเพ่ิมเติมทะเบียนครอบครัว

บันทกึเพิม่เติมคร้ังที ่..

1. ฝ่ายหญิงเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสจาก “มาลี” เป็น 
“มาลยั” 

2. แก้ไขรายการช่ือสกุลของผู้ให้ความยินยอมจาก “มาลี”
เป็น “มาลยั” ตามหลกัฐาน .........

ฯลฯ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
พ.ศ. 2541 ข้อ 38 - 41



ทะเบียนสมรส 
แบบทะเบียนสมรส (คร. 2) อ ำเภอล ำลูกกำ ปทุมธำนี

นำยสตีฟ โรเจอร์ น.ส. สุดำ สุดสวย

A123456 3 1234 56789 12 1

3 มกรำคม 2526 23 มิถุนำยน 2528

steve rogers สุดำ สุดสวย

- -

(นายทิม ฟาขาว)                            (นายไก่ มีนา)
39/3589

28 ธนัวำคม 2565 09.09 น.

(นำยธวชัชยั ทองตรี)
ปลดัอ ำเภอ (เจำ้พนกังำนปกครอง) ปฏิบติัรำชกำรแทน

นำยอ ำเภอล ำลูกกำ

ธวชัชยั  ทองตรี

ทมิ ฟาขาว                      ไก่ มีนา



ทะเบียนสมรส 
แบบใบส าคัญการสมรส (คร.3)



ทะเบียนสมรส 
แบบใบส าคัญการสมรส (กต.)



อ าเภอ/เขต แบบ คร. 1
สถานทูต/กงสุล แบบ ก. - จ.

ทะเบียนสมรส 
แบบค าร้อง



การสมรสจะท าได้ต่อเม่ือชายและหญงิ
มอีายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว

แต่ในกรณทีีม่เีหตุอนัสมควร
ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรส

ก่อนน้ันได้

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

1.

ป.พ.พ. ม.1448



1. สมรสได้เม่ือชายและหญงิมอีายุ  17 ปีบริบูรณ์ หรือให้ศาลอนุญาตถ้ามเีหตุสมควร (ม.1448)

อายุ 1 2  3 ……15………16…..….17………....18………….19………..…………20………

ผู้มอี านาจให้ความยนิยอม 

ศาลอนุญาตถ้ามเีหตุสมควร

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

364 วนั



ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

การสมรสจะกระท ามิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็น
บุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซ่ึงศาลส่ังให้เป็นคน
ไร้ความสามารถ 
บุคคลวกิลจริต ม.1449 (ฎ.490/2509)
มิไดห้มำยเฉพำะถึงบุคคลผูมี้จิตผิดปกติหรือตำมท่ีเขำ้ใจทัว่ ๆ ไปว่ำเป็นบำ้ ยงั
หมำยถึง บุคคลท่ีขำดควำมร ำลึก ขำดควำมรู้สึก และขำดควำมรู้สึกผิดชอบ ไม่
สำมำรถประกอบกิจกำรงำนของตน รวมถึงผูป่้วยท่ีเป็นโรคเน้ืองอกในสมอง 
พูดไม่ได้ หูไม่ได้ยิน ตำทั้ งสองข้ำงมองไม่ เห็น มีอำกำรอย่ำงคนไม่มี
สติสัมปชญัญะ ไร้ควำมสำมำรถท่ีจะด ำเนินกิจกำรทุกอยำ่ง

2. 

ป.พ.พ. ม.1449



ชายหญิงซ่ึงเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึน้ไป
หรือลงมากด็ี เป็นพีน้่องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่
บิดาหรือมารดากด็ี จะท าการสมรสกนัไม่ได้ ความ
เป็นญาติดังกล่าวมานีใ้ห้ถือตามสายโลหิต โดยไม่
ค านึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

3. 

ป.พ.พ. ม.1450



ทวด

ปู่,ย่า/ตา,ยาย

บิดา,มารดา

นาย ก.

ลูก

หลาน

เหลน

ลุง,ป้า,น้า,อา
ลูกพี ่ลูกน้อง

พีน้่องร่วมบิดามารดา/
ร่วมแต่บิดาหรือมารดา

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส



ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะ
สมรสกนัไม่ได้ (ม.1451)

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่
ตนมคู่ีสมรสอยู่ไม่ได้ (ม.1452)

4. 

5. 



..... หมายถึง คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไปจดทะเบียนสมรสกับบุคล
อ่ืนอีก หากนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้ ผลการจดทะเบียน
สมรสซ้อนน้ันจะเป็นโมฆะ (ม.1452) หากนายทะเบียนตรวจพบ
หรือมีผู้กล่าวอ้างกใ็ห้แนะน าผู้มีส่วนได้เสียไปย่ืนค าร้องให้ศาลส่ังให้
การสมรสน้ันเป็นโมฆะ (ม.1497, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0310.2/ว 245 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2537)

สมรสซ้อน 

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส



..... หมายถึง สมรสคู่เดิมทั้งสองฝ่ายได้จดทะเบียนสมรสกันหลายคร้ัง 
แต่เม่ือคู่สมรสน าใบส าคัญการสมรสคร้ังที่สองมาร้องขอจดทะเบียน
หย่าตาม ม.1515  การสมรสของทั้งสองคนย่อมส้ินสุดลงตาม ม.1501  
เพราะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่จะหย่ากันแล้ว เอกสารที่น ามาแสดง
เ ป็น เพีย งหลักฐานการจดทะ เบี ยนสมรสตามวิ ธีปฏิบั ติ ของ
กระทรวงมหาดไทยเท่าน้ัน (ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.2/ว 2700 ลงวนัที ่ 23 กนัยายน  
2542)

สมรสซ ้า 
ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส



หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสส้ินสุด
ลงด้วยประการอ่ืน จะท าการสมรสใหม่
ได้ต่อเม่ือการส้ินสุดแห่งการสมรสได้
ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วนั 

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

6. 

ป.พ.พ. ม.1453



6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ได้ ... ยกเว้น

คลอดบุตรแล้วในระหว่างน้ัน
สมรสกบัคู่สมรสเดมิ

มใีบรับรองแพทย์สาขาเวชกรรมว่ามไิด้ตั้งครรภ์

ศาลให้สมรสได้

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส



ผู้เยาว์จะท าการสมรสต้องได้รับความ
ยนิยอมจากผู้มอี านาจปกครอง

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

7. 

ป.พ.พ. ม.1454+ม.1436 มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

อายุ 17 - 19 ปี 364 วนั



บิดาและมารดา

บิดาหรือมารดา

ผู้รับบุตรบุญธรรม

ผู้ปกครอง

1. ลงลายมือช่ือในขณะจดทะเบียนสมรส

2. ท าเป็นหนังสือ (ระบุช่ือผูท่ี้จะสมรส&ลำยมือช่ือผูใ้หค้วำมยนิยอม)

3. ท าด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน

ความยนิยอมน้ัน เม่ือให้แล้วถอนไม่ได้ (ม.1455 วรรค 2) 

ทะเบียนสมรส 

ป.พ.พ. ม.1436 ม.1455

ผู้เยาว์จะท าการหมั้นได้ต้องได้รับความยนิยอมของบุคคลดังต่อไปนี้



หากชายหรือหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง 20 ปี 
ประสงค์จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีผู้มีอ านาจให้ความ
ยนิยอม/มแีต่ไม่อาจให้ความยนิยอมได้/ไม่อยู่ในสภาพ
ทีอาจให้ความยินยอม/โดยพฤติการณ์ไม่อาจขอความ
ยินยอมได้ต้องร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ท าการสมรส
ได้

ผู้มีอ านาจปกครองไม่ม/ีไม่อาจให้ความยนิยอมได้

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

ป.พ.พ. ม.1436 ม.1456



การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้
จะมีได้เฉพาะเม่ือได้ จดทะเบียน
แล้วเท่าน้ัน

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

8. 

ป.พ.พ. ม.1457



ทะเบียนสมรส 
วธีิการจดทะเบียนสมรส

1. ในส านักทะเบียน
2. นอกนักทะเบียน

3. สถานทีซ่ึ่ง รมต.มท. อนุมตัิ 

6. ต่อก านัน (ผวจ.ประกาศโดยอนุมัต ิรมต.มท.)

5.  ตกอยู่ในอนัตรายใกล้ความตาย 
4. นอกส านักทะเบียน ท้องทีห่่างไกล



การสมรสจะท าไ ด้ ต่อ เ ม่ือชายหญิง
ยินยอมเป็นสามีภริยากัน และต้องแสดง
การยินยอมน้ันให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อ
หน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียน
บันทึกความยนิยอมน้ันไว้ด้วย

ทะเบียนสมรส 
เง่ือนไขการสมรส

9. 

ป.พ.พ. ม.1458



ทะเบียนสมรส 
สัญญาก่อนสมรส

➢ ท าหรือไม่กไ็ด้ ถ้าไม่ท า ใช้ ป.พ.พ. 
(หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามภีริยา) บังคับ

➢ เป็นโมฆะ เม่ือข้อความใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
หรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับ / มิได้จดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรส
พร้อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือคู่สมรสและ
พยานอย่างน้อย 2 คนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อม
กบัการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญาน้ันแนบไว้

➢ เปลีย่นแปลงเพกิถอนสัญญาก่อนสมรสต้องใช้ค าส่ังศาล

ป.พ.พ. ม.1465 - 1467



โมฆยีะ
โมฆะ

สมบูรณ์

ทะเบียนสมรส 
ผลการจดทะเบียนสมรส



*** ผลกำรสมรสท่ีเป็นโมฆะจะส้ินสุดลงเม่ือศำลพิพำกษำวำ่เป็นโมฆะและชำยหญิงเหมือนกบั
ไม่เคยสมรสกนัมำก่อน (ม.1495,1496)

เหตุที่
การสมรส
เป็นโมฆะ

สมรสกบัคนวกิลจริต (ม.1449)

สมรสให้กบัญาตสืิบสายโลหิต (ม.1450)

สมรสให้กบัผู้ที่มคู่ีสมรสอยู่แล้ว (ม.1452)

ชายหญงิมิได้ยนิยอมเป็นสามีภรรยากนั (ม.1458)

1
2

3

4

ทะเบียนสมรส 



เหตุที่
การสมรส
เป็นโมฆียะ

ชายหรือหญงิอายุไม่ครบ 17 ปี (ม.1448)

ส าคญัผดิตวัคู่สมรส (ม.1505)

สมรสโดยถูกกลฉ้อฉล (ม.1506)

สมรสโดยถูกข่มขู่ (ม.1507)

1
2
3

4

ทะเบียนสมรส 

ผู้เยาว์สมรสโดยไม่ได้รับความยนิยอม (ม.1509)5

คู่สมรสอำยคุรบตำม ม. 1448 หรือ หญิงตั้งครรภ ์ม.1504

90 วนั นบัแต่วนัสมรส

90 วนั นบัแต่วนัฉอ้ฉล /1 ปี นบัแต่วนัสมรส

อำยคุวำม 1 ปี นบัแต่วนัข่มขู่ ม.1508

คู่สมรสอำย ุ20 หรือหญิงตั้งครรภ ์อำยคุวำม 1 ปี นบัแต่วนัทรำบกำรสมรส ม.1510



ป.พ.พ. ม.1497/1

ถ้านายทะเบียนตรวจพบการจดทะเบียนสมรส
ทีเ่ป็น โมฆะ หรือ โมฆยีะ จะท าอย่างไร

ทะเบียนสมรส 

ใช้ค าพพิากษาถึงทีสุ่ด
บันทกึความเป็นโมฆะ

หรือ โมฆยีะ
ในทะเบียนสมรส

ไม่ต้อง
ด าเนินการอะไร 
เพราะไม่มีอ านาจ

แนะน า
ผู้มีส่วนได้เสีย

ร้องศาล



❖ เป็นอ านาจของนายอ าเภอ/ผอ.เขต
❖ มอบปลดัอาวุโส หรือ ปลดัหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ได้
❖ ยกเลกิแนวทางหนังสือฉบับเดมิ ๆ เน้นสถานะภาพการ

สมรสเป็นหลกั

ทะเบียนสมรส 
แนวทางปฏิบัตกิารสมรสทีม่ใิช่บุคคลสัญชาตไิทยด้วยกนั

หนังสือ ปค. ที่  มท 0309.3/ว 22169 ลว. 1 ตุลาคม 2561 (ผวจ.)
หนังสือ ปค. ที่ มท 0309.3/22160 ลว. 1 ตุลาคม 2561 (กทม.)



❖ ท าค าส่ังอ าเภอมอบหมายปฏิบัตริาชการแทน
❖ เป็นอ านาจของนายอ าเภอ/ผอ.เขต 
❖ ปลดัอ าเภอที่รักษาราชการในล าดบัแรก (ลงไปถงึ ป.หน.ฝ่าย)
❖ ห้ามมอบ 3 เร่ือง คือ

1. สมรสไม่ใช่คนไทยด้วยกนั เว้นมีลูก 
2. ประเด็นที่เกีย่วกบั พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกนัของกฎหมายฯ
3. เปลีย่นช่ือ/ตั้งช่ือสกลุ ทีต้่องพจิารณาความเหมาะสมของการสะกดค า

ทะเบียนสมรส 
แนวทางปฏิบัตกิารสมรสทีม่ใิช่บุคคลสัญชาตไิทยด้วยกนั

หนังสือ ปค. ที่ มท 0309. 3/ว 19427 ลว. 22 กรกฎาคม 2562 (ผวจ./กทม.)



ทะเบียนสมรส 
แนวทางปฏิบัตกิารสมรสทีม่ใิช่บุคคลสัญชาตไิทยด้วยกนั

รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน (มลูีก)
ท าเป็นค าส่ัง / พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดนิ 2534

ท าเป็นค าส่ัง

ตามล าดบั ไม่ตามล าดบั

ป.อาวุโส / หน.ฝ่ายฯ ป.อาวุโส / หน.ฝ่ายฯ



- เพศสภาพเป็นชาย
- อายุ 18 ปี
- สัญชาติไทย
- บิดาเสียชีวติ
- มารดาตดิคุก
- เพิง่จดทะเบียน  

หย่ากบัสามีเดมิ  
มาเป็นเวลา 2 เดือน

- เพศสภาพเป็นหญิง
- อายุ 19 ปี
- สัญชาตอิเมริกนั
- บิดามารดาอาศัย 

อยู่ทีอ่เมริกา
- ถือพาสปอร์ต

ท่องเทีย่ว

ขอจดทะเบียน
สมรส

น.ส. สุดานายสตีฟ โรเจอร์

ทะเบียนสมรส 
ถาม ???



- อายุ 21 ปี
- บุคคลไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน

- อายุ 25 ปี
- คนต่าง ด้าวถือ
บัตรชมพู
มีสัญชาติ

ขอจดทะเบยีน
สมรส

น.ส. สุดานายสตีฟ โรเจอร์

ทะเบียนสมรส 
ถาม ???



ทะเบียนสมรส 
เอกสาร/หลกัฐานประกอบการย่ืนค าร้อง

➢ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ส าหรับ
บุคคลซ่ึงไม่ต้องมบีัตรประจ าตวัประชาชนตามกฎหมาย หรือใบส าคญัประจ าตวั
คนต่างด้าวรวมทั้งส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้อง (บุคคลสัญชำติไทย)

➢ หนังสือเดินทาง ... (บุคคลสัญชำติอ่ืน) ผำ่นกำรรับรองกำร
แปลโดยกรมกำรกงสุล กต.

➢ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (บุคคลสญัชำติอ่ืน) 
ผำ่นกำรรับรองกำรแปลโดยกรมกำรกงสุล กต.

➢ พยาน 2 คน



ตำย
หย่า

ศำลพิพำกษำ
ใหเ้พิกถอน

ทะเบียนการหย่า
การสมรสย่อมส้ินสุดลงด้วย (ม.1501)



หย่าโดย
ความยนิยอม

1. 2.

ทะเบียนการหย่า
การหย่าท าได้ 2 วธีิ 

หย่าโดย
ค าพพิากษาของศาล

ป.พ.พ. ม.1514-1515



จะสมบูรณ์เม่ือได้
จดทะเบียนการหย่า

แล้ว (ม.1515)

ต้องท าเป็นหนังสือและ
มีพยานลงลายมือช่ืออย่าง

น้อย 2 คน (ม.1514 ป.พ.พ./ม.18 พ.ร.บ.
จดทะเบียนครอบครัวฯ)

ให้สามีภริยาท าความตกลงเป็นหนังสือ
ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตร 

ในหนังสือสัญญาหย่า (ม.1520) 

ทะเบียนการหย่า
หลกัเกณฑ์การหย่าโดยความยนิยอม



❖ 1. อ านาจปกครองบุตร
❖ 2. ทรัพย์สิน
❖ 3. หนีสิ้น

(บิดา/มารดา)... เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตร ช่ือ .....
หรือ

ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. ... อยู่ในอ านาจการปกครอง ของ ...

ทะเบียนการหย่า
แบบหนังสือสัญญาหย่า



การหย่าต่างส านักทะเบียน
(ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 

พ.ศ. 2541 ข้อ 21)

การหย่าในส านักทะเบียน
(ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 

พ.ศ. 2541 ข้อ 20)

1 2

ทะเบียนการหย่า
การหย่าโดยความยนิยอม



การหย่าต่างส านักทะเบียน
“ระหว่างประเทศ”

1

1

2

2

3

3

4

4
อ าเภอ/เขต ส านักทะเบียนกลาง กรมการกงสุล สถานทูต/กงสุล

ทะเบียนการหย่า
การหย่าโดยความยนิยอม



ต้องน าส าเนาค าพพิากษาถงึทีสุ่ด 
และมหีนังสือรับรองคดถีงึทีสุ่ดมาแสดงด้วย

(ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541
ข้อ 22 , นส.มท. 0309.3/6213 ลว. 19 พ.ค. 47)
ค าพพิากษา  + หนังสือรับรองคดถีงึทีสุ่ด 

ทะเบียนการหย่า
การหย่าโดยค าพพิากษาของศาล

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 22



การบันทกึเพิม่เตมิหรือแก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนการหย่าที่
อาจกระทบกระเทือนสิทธิของคู่กรณฝ่ีายใดฝ่ายหน่ึง ห้ามมิให้

นายทะเบียนบันทกึ เว้นแต่มีค าพพิากษาของศาล
(ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541

ข้อ 38 , นส.มท. 0310.2/ว 773 ลว.  9 เม.ย. 44)

กระทบกระเทือนสิทธิ

ทะเบียนการหย่า
การบันทึกเพิม่เตมิท้ายทะเบียนหย่า



หนงัสือกรมกำรปกครอง ท่ี  มท 0309.3/ว 23504 ลว. 1 ตุลำคม 2561
หนงัสือกรมกำรปกครอง ท่ี  มท 0309.3/26189 ลว. 28 ตุลำคม 2564 (กทม.)

*** บันทึกหลงั คร. 6 ว่า

ทะเบียนการหย่า
การบันทึกเพิม่เตมิท้ายทะเบียนหย่า

แนวทางปฏิบัตกิารจดทะเบียนการหย่ากรณีหญิงมสีามี
ทีจ่ดทะเบียนสมรสก่อน/หลงัพระราชบัญญัตช่ืิอบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

และพระราชบัญญัตคิ าน าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ

“ คู่สมรสฝ่ายหญิงมสิีทธิใช้ช่ือสกลุเดมิของตนและใช้ค าน าหน้านามว่า “นางสาว” ได้
ตามนัยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตช่ืิอบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ าน าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ”



1. ...................
2. ...................
3. คู่สมรสฝ่ำยหญิงไม่ไดท้  ำตำมขอ้ตกลงเร่ืองช่ือ
สกุลและค ำน ำหนำ้นำมคร้ังท่ียงัสมรส แต่ทั้งน้ี 
“ คู่สมรสฝ่ำยหญิงมีสิทธิใช้ช่ือสกุลเดิมของตน
และใช้ค  ำน ำหน้ำนำมว่ำ “นำงสำว” ได้ตำมนัย
มำตรำ 9 แห่งพระรำชบญัญติัช่ือบุคคล (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2548 และมำตรำ 5 แห่งพระรำชบญัญติั
ค ำน ำหนำ้นำมหญิง พ.ศ. 2551 ”

ทะเบียนการหย่า
แบบ คร.6



ทะเบียนการหย่า
ใบส าคญัการหย่า (คร.7)



ทะเบียนการหย่า
ใบส าคัญการหย่า



ทะเบียนการหย่า
เอกสาร/หลกัฐานประกอบการย่ืนค าร้อง

➢ บัตรประจ าตัวประชาชน... (บุคคลสัญชำติไทย)
➢ หนังสือเดินทาง ... (บุคคลสัญชำติอ่ืน) ผำ่นกำรรับรอง

กำรแปลโดยกรมกำรกงสุล กต.
➢ หนังสือสัญญาการหย่า
➢ ค าส่ังศาลและหนังสือรับรองคดถีงึทีสุ่ด (กรณีหยำ่

ตำมค ำสัง่ศำล)
➢ พยาน 2 คน



ขอจดทะเบียนหย่า

น.ส. สุดานายสตีฟ โรเจอร์

1. ฝ่ายชายอายุ 19 ปี ฝ่ายหญิงอายุ 18 ปี จะต้องให้ผู้มอี านาจการปกครองให้ความ
ยนิยอมอกีหรือไม่ ?

2. กรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลทีไ่ม่มสัีญชาตไิทยขอจดทะเบียน    
การหย่า เป็นอ านาจของนายอ าเภอใช่หรือไม่ ?

3. กรณีหย่าต่างส านักทะเบียน ส านักทะเบียนแรกได้รับหนังสือสัญญาหย่า โดยม ี 
ลายเซ็นแค่ฝ่ายเดยีว นายทะเบียนจะด าเนินการอย่างไร ?

ทะเบียนการหย่า
ถาม ???



ทะเบียนการรับรองบุตร
ความหมาย

ทะเบียนรับรองบุตร เ ป็นเอกสารที่ ใ ช้ เ ป็น
หลักฐานรับรองสิทธิทางกฎหมายระหว่างบิดากับ
บุตร กรณีบิดามารดาของเด็กเป็นสามีภรรยากันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 
บุตรที่เกิดมาจึงเป็นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
มารดาแต่เพยีงฝ่ายเดียว (ม.1546) 



การทีเ่ด็กจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา 
ได้ต่อเม่ือ

1. บิดามารดาได้สมรสกนัในภายหลงั

2. บิดาจดทะเบียนการรับรองบุตร

3. ศาลพพิากษาให้เป็นบุตร

ทะเบียนการรับรองบุตร

ป.พ.พ. ม.1547



วธีิการจดทะเบียนรับรองบุตร

ในส านักทะเบียน

นอกนักทะเบียน

นอกส านักทะเบียน ท้องที่ห่างไกล

ทะเบียนการรับรองบุตร

1.
2.
3.



นายทะเบียนจะจดทะเบียน
รับรองบุตรได้ต่อเม่ือ 

ได้รับความยนิยอม
จากเด็กและมารดาเด็ก

กรณีเดก็และมารดาไม่ได้มาให้
ความยนิยอมต่อหน้านาย
ทะเบียนให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งไปยงัเดก็และ

มารดาภายใน 60 วนั/
ต่างประเทศ 180 วนั

ให้ความยนิยอม
ต่อหน้านายทะเบียน

ให้ความยนิยอม
ต่อหน้านายทะเบียน

ท าเป็นหนังสือ
ให้ความยนิยอม

เด็กและมารดาเด็กไม่ให้
ความยนิยอมหรือไม่อาจให้

ความยนิยอมได้ การจด
ทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมี

ค าพพิากษาของศาล

ทะเบียนการรับรองบุตร ป.พ.พ. ม.1548
และ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ม.19เง่ือนไขการจดทะเบียนรับรองบุตร



การจดทะเบียนรับรองบุตร ป.พ.พ. ม.1548 การ
ให้ความยินยอมของเด็ก ( ผู้ เยาว์ไร้ เดียงสา) 
จะต้องพิจารณาถึงความสามารถของเด็กในการ
ส่ือความหมาย ให้เข้าใจตรงกันระหว่างนาย
ทะเบียนกับเด็ก  และเด็ก น้ันควรรู้ผิด รู้ชอบ
ตามปกตสิามัญซ่ึงขึน้อยู่กบัข้อเทจ็จริงของเด็กแต่
ละราย โดยไม่ต้องค าน่ึงว่าเดก็จะมีอายุเท่าใด

(นส. มท. 0302/ว 6741 ลว. 6 ม.ิย. 57)

ทะเบียนการรับรองบุตร



ถ้าเด็กผู้เยาว์ไร้เดียงสา หรือมารดาเด็กถึงแก่ความ
ตายหรือไร้ความสามารถ ท าให้ไม่อาจให้ความ
ยนิยอมได้ด้วยตนเอง การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
จึงต้องมีค าพิพากษาของศาลเสียก่อนตาม ป.พ.พ. 
ม.1548 ว.3 (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา)
นส.มท. 0302/ว 1674 ลว. 22 ก.ค. 35

ทะเบียนการรับรองบุตร



เอกสาร/หลกัฐานประกอบการย่ืนค าร้อง
ทะเบียนการรับรองบุตร

➢ บัตรประจ าตัวประชาชน... (บุคคลสญัชำติไทย)
➢ หนังสือเดนิทาง (บุคคลสัญชำติอ่ืน) ผำ่นกำรรับรองกำร

แปลโดยกรมกำรกงสุล กต.
➢ หนังสือยนิยอม (กรณีฝ่ำยหญิงและเดก็หรือฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง

ไม่สำมำรถมำยนิยอมต่อหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีได)้
➢ ค าส่ังศาลและหนังสือรับรองคดถีึงทีสุ่ด (กรณีฝ่ำยใดฝ่ำย

หน่ึงไม่สำมำรถใหก้ำรยนิยอมได)้
➢ พยาน 2 คน



- เป็นบุคคลไม่มสีถานะทางทะเบยีน
- เสียชีวติแล้ว
- มภูีมลิ าเนาอยู่ทีอ่ าเภอคลองหลวง

- สัญชาติอเมริกนั
- อายุ 2 ปี 3 เดือน
- มภูีมลิ าเนาอยู่ทีอ่ าเภอล าลูกกา

- สัญชาติอเมริกนั
- มภูีมลิ าเนาอยู่ทีอ่ าเภอธัญบุรี

1. การจดทะเบียนรับรองบุตร จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยทั้งหมดหรือไม่ ?
2. ใช้ใบมรณบัตรแทนการยนิยอมของมารดาได้หรือไม่ ?

บดิา บุตร มารดา

3. เด็กอายุเท่าไร ถึงจะให้การยนิยอมจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ?

ทะเบียนการรับรองบุตร
ถาม ???



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
ความหมาย

ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เป็นเอกสารที่ใช้เป็น
หลกัฐานรับรองสิทธิทางกฎหมายระหว่างบุตรบุญธรรม
กับผู้รับบุตรบุญธรรม ท าให้บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะ
อย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญ
ธรรมน้ัน เช่น มีสิทธิได้รับมรดก มีสิทธิใช้นามสกุลของ
บิดาหรือมารดาบุญธรรม เป็นต้น



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

นำยธงชยั สันติภำพ ด.ญ.วชัรี เสนำ

1 2345 67891 12 3 3 2345 67891 12 1

28 มิ.ย. 2526 1 ม.ค. 2546

ธงชัย สันตภิาพ

- -

หนงัสืออนุมติัให้รับบุตรบุญ
ธรรมของ เลขท่ี ... วนัท่ี ....

ครอบ ครัวทอง ท่ัว สทิธิ

23 ธ.ค. 2565
39/5167

10.00 น.
ธวัชชัย ทองตรี

(นำยธวชัชยั ทองตรี)
ปลดัอ ำเภอ (เจำ้พนกังำนปกครองช ำนำญกำร) ปฏิบติัรำชกำรแทน

นำยอ ำเภอล ำลูกกำ

อ ำเภอล ำลูกกำ ปทุมธำนี



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

บุคคลทีม่ีอายุไม่ต า่กว่า 25 ปี จะรับบุคคลอ่ืนเป็นบุตรบุญธรรมกไ็ด้
แต่ผู้น้ันต้องมีอายุแก่กว่าผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี

เง่ือนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

ป.พ.พ. ม.1598/19

1. เกณฑ์อายุ

25

15



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

ป.พ.พ. ม.1598/20

เง่ือนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

การรับบุตรบุญธรรม ถ้าผู้ทีจ่ะเป็น
บุตรบุญธรรมมอีายุไม่ต า่กว่า 15 ปี 

ผู้น้ันต้องให้ความยนิยอมด้วย

2.



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
เง่ือนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

3. กรณผู้ีทีเ่ป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยนิยอมจาก

บิดาและมารดา
กรณีมีทั้งบิดาและมารดา 

บิดาหรือมารดา
กรณีทีม่ารดาหรือบิดาตาย หรือฝ่ายหนึงฝ่ายใดถูกถอน
อ านาจการปกครอง

ป.พ.พ. ม.1598/21



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
เง่ือนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

3. กรณผู้ีทีเ่ป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยนิยอมจาก

สถานสงเคราะห์เด็กฯ
กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิง้และอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เดก็
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเดก็

ค าส่ังศาล 
กรณีไม่มผู้ีมอี านาจให้ความยนิยอมผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรม
หรืออยัการจะร้องขอต่อศาลให้มคี าส่ังอนุญาตแทนการให้ความยนิยอม 

ป.พ.พ. ม.1598/21 วรรค 2 และ ม.1598/22



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

ป.พ.พ. ม.1598/25

เง่ือนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม ถ้ามคู่ีสมรสต้อง
ได้รับความยนิยอมจากคู่สมรส  

ในกรณทีีคู่่สมรสไม่อาจให้ความยนิยอมได้ หรือไปจาก
ภูมลิ าเนาหรือถิ่นทีอ่ยู่ และหาตวั ไม่พบไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ต้องร้องขอต่อศาลให้มคี าส่ังแทน

4.



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

ป.พ.พ. ม.1598/26

เง่ือนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

ผู้เยาว์ทีเ่ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็น
บุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอกีในขณะเดยีวกนัไม่ได้ 

เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของ
ผู้รับบุตรบุญธรรม

5.



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

ป.พ.พ. ม.1598/27

เง่ือนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

6. การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
น้ันเป็นผู้เยาว์ ต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการรับ

เดก็เป็นบุตรบุญธรรมก่อน



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม มวีธีิปฎบิัติ 2 กรณี คือ

กรณผู้ีทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรม
เป็นผู้เยาว์

กรณผู้ีทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรม
บรรลุนิตภิาวะ



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ

ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว 2541 ขอ้ 28 และขอ้ 43

1
บุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ย่ืนค าร้อง คร.1 ต่อนายทะเบียน

นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติตามเง่ือนไขแห่งกฎหมาย
และลงรายการในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม คร.14 ให้ครบถ้วน 

ผู้ร้อง ผู้ให้ความยนิยอม (ถ้าม)ี และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียน คร.14

เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
คร.14 และจัดเกบ็ข้อมูลดงักล่าวไว้ในระบบคอมพวิเตอร์

1.1

1.2

1.3

1.4



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ 2

พ.ร.บ. กำรรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ม.20

ผู้ว่าราชการจังหวดั
(คณะอนุคณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมจงัหวดั)

ณ พมจ.

ผู้ย่ืนร้องมภูีมลิ าเนา
ในเขต กทม. หรือต่างประเทศ 

ผู้ย่ืนค าร้องมภูีมิล าเนาในเขตจังหวดั

อธิบดกีรมพฒันาสังคมและสวสัดกิาร
(คณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม)
ณ ศูนย์อ านวยการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม

2.1 ผู้ใดประสงค์จะขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม ให้ย่ืนค าขอพร้อมทั้งหนังสือแสดง
ความยนิยอมของบุคคลผู้มีอ านาจให้ความยนิยอมในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์

อธิบดีกรมพฒันำสงัคมและสวสัดิกำรหรือผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั แลว้แต่กรณี จะพิจำรณำสัง่ใหผู้ท่ี้
จะรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม น ำเดก็ไปทดลองเล้ียงดู ไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแล

และตรวจเยีย่ม (พ.ร.บ. กำรรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มำตรำ 23)

ผูรั้บเดก็เป็นบุตรบุญธรรมเป็นญำติหรือผูป้กครองของผูท่ี้จะเป็นบุตรบุญธรรมหรือ 
เป็นบุคคลอ่ืนตำมหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงไม่ตอ้งทดลองเล้ียงดู 

(พ.ร.บ. กำรรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2533 มำตรำ 19 วรรค 2)

เม่ือคณะกรรมกำรทดลองเล้ียง อนุมติัใหมี้กำรรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม ผูท่ี้จะรับเดก็เป็น
บุตรบุญธรรมและผูท่ี้จะเป็นบุตรบุญธรรมตอ้งยืน่ค  ำร้อง คร.1 ขอจดทะเบียนต่อนำย
ทะเบียนภำยใน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค ำอนุมติั มิฉะนั้นจะถือวำ่สละสิทธ์ิ



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์

ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว 2541 ขอ้ 29 และขอ้ 43

บุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ย่ืนค าร้อง คร.1 และหนังสือแจ้งการอนุมัติ
ของคณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมต่อนายทะเบียน

2.2

2.3 นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติตามเง่ือนไขแห่งกฎหมาย
และลงรายการในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม คร.14 ให้ครบถ้วน

เดก็ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรม อายุไม่ต า่กว่า 15 ปี ต้องลงนามในช่องผู้ให้ความ
ยนิยอมด้วย (มาตรา 1598/20) 

2.4



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์

ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว 2541 ขอ้ 29 ,30 และขอ้ 43

กรณีเดก็ท่ีเป็นบุตรบุญธรรม ไร้เดียงสำ และบิดำมำรดำหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
ไดล้งนำมแสดงควำมยนิยอมตำมแบบ บ.ธ.5 แลว้ บิดำมำรดำหรือผูแ้ทนฯ 

ไม่ตอ้งมำแสดงควำมยนิยอมและลงนำมในค่ำร้อง คร.1 อีกกไ็ด้
(นส. ท่ี มท 0402/ว 1594 ลว. 12 ธ.ค. 2529)

เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
คร.14 และจัดเกบ็ข้อมูลดงักล่าวไว้ในระบบคอมพวิเตอร์

2.5

กรณีทีน่ายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ 
ผู้ร้องต้องย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือขอจดทะเบียน 

โดยน าส าเนาค าส่ังของศาลอนัถึงทีสุ่ดมาย่ืนขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

2.6



ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่
มีสิทธิรับมรดกของ

บุตรบุญธรรม
ป.พ.พ. ม.1598/29

บุตรบุญธรรม = บุตรชอบด้วยกฎหมาย
แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าทีใ่นครอบครัวที่
ได้ก าเนิดมา และบิดามารดาโดยก าเนิด
หมดอ านาจปกครองนับแต่วนัทีเ่ด็ก

เป็นบุตรบุญธรรม 
ป.พ.พ. ม.1598/28

ผลของการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม



- มภูีมลิ าเนาอยู่ทีอ่ าเภอคลองหลวง- มภูีมลิ าเนาอยู่ทีอ่ าเภอล าลูกกา- มภูีมลิ าเนาอยู่ทีอ่ าเภอธัญบุรี

1. ผู้ทีจ่ะรับบุตรบุญธรรม สามารถน าหนังสืออนุมตัขิอง พม. จังหวดัปทุมธานี ไปย่ืนขอ   
จดฯ ณ ส านักทะเบียนใด

ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม
คู่สมรส

ผู้รับบุตรบุญธรรม

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
ถาม ???

2. พม. มหีนังสืออนุมตัใิห้คู่สามภีรรยารับ ด.ญ. มะล/ิ//ควรออกทะเบียนรับบุตรฯ กีใ่บ ?
3. สามารถรับบันทึกฐานะครอบครัว (คร.22) กรณีการจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมาย
ต่างประเทศได้หรือไม่
4. มคี าส่ังศาลให้จดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม สามารถจดฯ ให้ได้เลยหรือไม่ 



เอกสาร/หลกัฐานประกอบการย่ืนค าร้อง
ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

➢ บัตรประจ าตวัประชาชน... (บุคคลสัญชำติไทย)
➢ หนังสือเดนิทาง ... (บุคคลสัญชำติอ่ืน) ผำ่นกำรรับรองกำรแปล

โดยกรมกำรกงสุล กต.
➢ หนังสือยนิยอมของคู่สมรส (กรณีไม่มำใหค้วำมยนิยอมต่อ

หนำ้เจำ้หนำ้ท่ีได)้
➢ หนังสืออนุมตัจิาก พม. (บุตรบุญธรรมเป็นผูเ้ยำว)์ มีอำย ุ6 เดือน

➢ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (บุคคลสัญชำติอ่ืน)    
ผำ่นกำรรับรองกำรแปลโดยกรมกำรกงสุล กต.

➢ พยาน 2 คน



ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม
ข้อสังเกตุ

การรับบุตรบุญธรรมเป็นความสัมพนัธ์
ในฐานะบิดามารดากบับุตร

ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
ตามผลของกฎหมาย

มิใช่ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตแต่อย่างใด



นำยธงชยั สันติภำพ ด.ญ.วชัรี เสนำ

1 2345 67891 12 3 3 2345 67891 12 1

28 มิ.ย. 2526 1 ม.ค. 2546

ธงชัย สันตภิาพ

- -

หนงัสืออนุมติัให้เลิกรับบุตร
บุญธรรมของ เลขท่ี ... วนัท่ี ....

ครอบ ครัวทอง ท่ัว สทิธิ

23 ธ.ค. 2565
39/5167

14.00 น.
ธวัชชัย ทองตรี

(นำยธวชัชยั ทองตรี)
ปลดัอ ำเภอ (เจำ้พนกังำนปกครองช ำนำญกำร) ปฏิบติัรำชกำรแทน

นำยอ ำเภอล ำลูกกำ

อ ำเภอล ำลูกกำ ปทุมธำนี

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม

อ ำเภอล ำลูกกำ

12/78
29 ธ.ค. 2565



1. การจดทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม
(ม.1598/31 ว.แรก) 

2. บุตรบุญธรรมสมรสกบัผู้รับบุตรบุญธรรม
(ม.1598/32)

3. ศาลพพิากษาให้เลกิการรับบุตรบุญธรรม
(ม.1598/36)

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม
การรับบุตรบุญธรรมจะส้ินสุดลงด้วยเหตุ 3 ประการ 



โดยความยนิยอม

1. 2.

การจดทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม ท าได้ ๒ วธีิ คือ

โดยค าพพิากษาของศาล

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม

ป.พ.พ. ม.1598/31



การจดทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม มวีธีิปฏิบัต ิ2 กรณี คือ

กรณผู้ีทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรม
เป็นผู้เยาว์

กรณผู้ีทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรม
บรรลุนิตภิาวะ

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม



การจดทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม (บรรลุนิตภิาวะ)

กรณผู้ีทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรม
บรรลุนิตภิาวะ

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม

การเลกิรับบุตรบุญธรรม 
ถ้าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว
จะเลกิโดยความตกลงกนัในระหว่าง
ผู้รับบุตรบุญธรรมกบับุตรบุญธรรม

เม่ือใดกไ็ด้



กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ

ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว 2541 ขอ้ 31 และขอ้ 43

1
บุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ย่ืนค าร้อง คร.1 ต่อนายทะเบียน 

ตรวจสอบหลกัฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม คร.14 และลงรายการใน
ทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม คร.17 ให้ครบถ้วน 

ผู้ร้อง และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม คร.17

เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
คร.14 และจัดเกบ็ข้อมูลดงักล่าวไว้ในระบบคอมพวิเตอร์

1.1

1.2

1.3

1.4

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม



การจดทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม กรณีผู้เยาว์

กรณผู้ีทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรม
เป็นผู้เยาว์

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม

ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์จะเลกิ
รับบุตรบุญธรรมต้องแจ้งให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพ่ือให้
ค าปรึกษาเยยีวยาก่อน

พ.ร.บ.กำรรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม (ฉ.3) พ.ศ. 2553 ม.31/1
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบบักฤษฎีกำ เล่ม 127 ตอนท่ี 70 ก วนัท่ี 16 พ.ย. 2553
(นส. มท.0309.3/ว 1726 ลว. 24 ม.ค. 54)



กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ 2

ผู้ว่าราชการจังหวดั
(คณะอนุคณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมจงัหวดั)

ณ พมจ.

ผู้ย่ืนร้องมภูีมลิ าเนา
ในเขต กทม. หรือต่างประเทศ 

ผู้ย่ืนค าร้องมภูีมิล าเนาในเขตจังหวดั

อธิบดกีรมพฒันาสังคมและสวสัดกิาร
(คณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม)
ณ ศูนย์อ านวยการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม

2.1 ผู้ใดประสงค์จะขอเลกิรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม ให้ย่ืนค าขอพร้อมทั้งหนังสือแสดง
ความยนิยอมของบุคคลผู้มีอ านาจให้ความยนิยอมในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม

พ.ร.บ. การรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ม.31/1



ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว 2541 ขอ้ 31,40 และขอ้ 43

รับบุตรบุญธรรม ย่ืนค าร้อง คร.1 ต่อนายทะเบยีน  และหนังสือแจ้งการอนุมตัิการยกเลกิ
ของคณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมต่อนายทะเบยีน

ตรวจสอบหลกัฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม คร.14 และลงรายการใน
ทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม คร.17 ให้ครบถ้วน 

ผู้ร้อง และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม คร.17

เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบยีนลงลายมือช่ือในทะเบยีนเลกิรับบุตรบุญธรรม คร.14 
พร้อมบนัทึกรายการ คร.14 และจัดเกบ็ข้อมูลดงักล่าวไว้ในระบบคอมพวิเตอร์

2.2

2.3

2.4

2.5

ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม
กรณีผู้ทีจ่ะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์



ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม
ผลการจดทะเบียนเลกิรับรับบุตรบุญธรรม

ป.พ.พ. ม.1598/37

ผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือมกีารเลกิรับ
บุตรบุญธรรม กรณผู้ีเยาว์ ให้บิดามารดา
โดยก าเนิดกลบัมอี านาจปกครองบุตร



เอกสาร/หลกัฐานประกอบการย่ืนค าร้อง
ทะเบียนเลกิการรับบุตรบุญธรรม

➢ บัตรประจ าตัวประชาชน... (บุคคลสัญชำติไทย)
➢ หนังสือเดินทาง ... (บุคคลสญัชำติอ่ืน) ผำ่นกำรรับรอง

กำรแปลโดยกรมกำรกงสุล กต.
➢ หนังสืออนุมัตจิาก พม. (กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผูเ้ยำว)์
➢ ค าส่ังศาลและหนังสือรับรองคดถีงึทีสุ่ด (กรณีเลิก

รับบุตรบุญธรรมตำมค ำสัง่ศำลและบุตรบุญธรรมมิใช่ผูเ้ยำว)์
➢ พยาน 2 คน



พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ม.24,ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ขอ้ 33,34
และหนงัสือกรมมหำดไทย ท่ี 46/2482 ลว. 26 สิงหำคม 2482 

สามภีริยาได้อยู่กนิ
ก่อนวนัที่

1 ตุลาคม 2478

รับบันทึกเฉพาะ
สามีภริยา (คนไทย)

ทีร้่องขอ

การบันทึกฐานะของภริยา
บันทึกได้ 2 ช้ัน คือ

- เอกภริยา
- อนุภริยา 

หลกัเกณฑ์ในการ
บันทกึ

(ก่อน ป.พ.พ. บรรพ 5)

บันทึกฐานะของภริยา 
เป็นการบันทึกแสดงฐานะของภริยา



1
ตุลาคม
2478

พ.ศ. 2565 – 2478 = 87
อายุเฉลีย่การสร้างครอบครัว = 15

คร.20

บันทึกฐานะของภริยา 
เป็นการบันทึกแสดงฐานะของภริยา



เอกสาร/หลกัฐานประกอบการย่ืนค าร้อง

➢ บัตรประจ าตัวประชาชน...

➢ ปค. 14
➢ พยาน 2 คน

บันทึกฐานะของภริยา 



หมายถึง การใด ๆ อนัเกีย่วกบัฐานะแห่งครอบครัว
ที่ได้ท าขึน้ในต่างประเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศ
ทีท่ าขึน้น้ันบัญญัตไิว้ ทั้งนี ้เพ่ือคุ้มครองคนไทยทีอ่ยู่ใน
ต่างประเทศซ่ึงได้กระท าการใด ๆ อนัเกีย่วกบัฐานะแห่ง
ครอบครัวให้ปรากฏหลกัฐานเป็นภาษาไทยในการพสูิจน์

หรือให้ได้มาซ่ึงสิทธิตามกฎหมาย

บันทึกฐานะแห่งครอบครัว



บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

ทะเบียนสมรส

ทะเบียนการหย่า/
ค าส่ังศาลหย่า ตปท.

ทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม

ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ทะเบียนรับรองบุตร



(ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว
พ.ศ.2541 ขอ้ 36,37)

1. กิจการที่จะร้องขอให้บันทึกต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสัญชาติ  
ไทยด้วยกนั หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นบุคคลสัญชาตไิทย

2. ข้อความทีจ่ะบันทึกต้องเป็นกจิการอนัเกีย่วกบัฐานะแห่งครอบครัว

3. กิจการนั้นได้กระท าไว้ในต่างประเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ท าขึน้
บัญญัติไว้

4. ผู้มีส่วนได้เสียน าเอกสารและส าเนาอันเป็นหลักฐานแห่งการน้ันโดยมีค า
รับรองถูกต้องพร้อมแปลเป็นภาษาไทย

บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
หลกัเกณฑ์การจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว



เอกสาร/หลกัฐานประกอบการย่ืนค าร้อง
บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

➢ บัตรประจ าตวัประชาชน... (บุคคลสัญชำติไทย)
➢ หนังสือเดนิทาง ... (บุคคลสัญชำติอ่ืน) ผำ่นกำรรับรองกำรแปล

โดยกรมกำรกงสุล กต.
➢ ทะเบียนครอบครัวทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ผำ่นกำรรับรองกำรแปลโดยกรมกำรกงสุล กต.
➢ หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบใหบุ้คคลอ่ืนมำยืน่ค  ำร้องแทน)
➢ พยาน 2 คน

ย่ืนค าร้องฝ่ายเดยีวได้/มอบอ านาจได้



ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนครอบครัว

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญตัจิดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478

จดทะเบียนสมรสนอกส านักทะเบียน

จดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซ่ึง รมว.มท. อนุมตัใิห้มีขึน้

จดทะเบียนสมรสนอกส านักทะเบียนในท้องทีห่่างไกล

จดทะเบียนการรับรองบุตรนอกส านักทะเบยีน

คดัส าเนาทะเบียนครอบครัว

ฉบับละ 20 บาท

ฉบับละ 1 บาท

ฉบับละ 200 บาท

ฉบับละ 10 บาท

ฉบับละ 200 บาท

จดทะเบียนรับรองบุตรนอกส านักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล ฉบับละ 1 บาท



หมายถึง การบันทึกเพิม่เตมิหรือแก้ไขรายการต่าง ๆ
ในทะเบียนทีไ่ด้ลงรายการไว้ (คร.2 - คร.22)

คู่กรณฝ่ีายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่ายร้องขอ

นายทะเบียนบันทกึเพิม่เติมในช่องบนัทกึ

ผู้ร้องและนายทะเบียนลงลายมือช่ือ

*** ห้ามนายทะเบียนรับบันทกึเพิม่เตมิทีอ่าจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 38)

การบันทกึเพิม่เติม



// พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว  2478 ม.4ผู้ไม่มีสิทธิเป็นพยาน

บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
บุคคลวกิลจริตหรือบุคคลซ่ึงศาลส่ังให้เป็นผู้เสมือน
ไร้ความสามารถ
บุคคลทีหู่หนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้ง
สองข้าง

ข้อควรรู้

“พยาน” ไม่อาจลงลายมือช่ือได้บุคคลดังกล่าวจะพมิพ์ลายนิว้มือแทนการลงลายมือช่ือก็ได้ โดยให้
นายทะเบียนเขียนก ากับไว้ว่าเป็นลายพมิพ์นิ้วมือของบุคคลใด แต่ถ้าไม่สามารถกระท าได้โดยวิธีใด
เลยให้นายทะเบียนบันทึกเหตุขัดข้องไว้ในช่องลายมือช่ือน้ัน (ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียน
ครอบครัว 2541 ข้อ 9)



ผู้มส่ีวนได้เสียเกีย่วกบัทะเบียนครอบครัว

(ข้อ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541)

3. ผู้ซ่ึงนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้เสีย
เกีย่วกบัทะเบียนครอบครัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พทิกัษ์ 
บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

1. คู่กรณทีีมี่นิติสัมพนัธ์กนัในทะเบียนครอบครัว

การตรวจสอบคดัและรับรองรายการทะเบียนครอบครัว



ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต เป็นส านักทะเบียน
ที่รับจดทะเบียนนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต 

เป็นนายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนอ าเภอ/เขต

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สน.บท. เป็นส านักทะเบียนกลาง

ผอ. กองทะเบียน เป็นนายทะเบียนกลาง

ที่ท าการปกครองจังหวัด

ปลดัจังหวดั จ่าจังหวัด และเจ้าพนักงานปกครอง
➢ ขอ้ 1 และขอ้ 2 กฎกระทรวง มท.ฯ 2478
➢ ขอ้ 49 ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว 2541
➢ หนงัสือ ปค. ท่ี มท 0309.3/ว6456 ลว. 3 เม.ย. 2549

สถานทีก่ารตรวจสอบข้อมูลและขอคดัและรับรองรายการทะเบียนครอบครัว



ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต เป็นส านักทะเบียน
ที่รับจดทะเบียนนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต 

เป็นนายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนอ าเภอ/เขต

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สน.บท. เป็นส านักทะเบียนกลาง

ผอ. กองทะเบียน เป็นนายทะเบียนกลาง

ที่ท าการปกครองจังหวัด

ปลดัจังหวดั จ่าจังหวัด และเจ้าพนักงานปกครอง
➢ ขอ้ 1 และขอ้ 2 กฎกระทรวง มท.ฯ 2478
➢ ขอ้ 49 ระเบียบ มท. วำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนครอบครัว 2541
➢ หนงัสือ ปค. ท่ี มท 0309.3/ว6456 ลว. 3 เม.ย. 2549

สถานทีก่ารตรวจสอบข้อมูลและขอคดัและรับรองรายการทะเบียนครอบครัว



(ข้อ 50 ระเบยีบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครัว พ.ศ. 2541)

คร.2 ทะเบียนสมรส

คร.6 ทะเบียนการหย่า

คร.11 ทะเบียน
รับรองบุตร

คร.17 ทะเบียน
เลกิรับบุตรบุญธรรม

คร.20 ทะเบียน
ฐานะของภริยา

คร.3 ใบส าคัญการสมรส

คร.7 ใบส าคัญการหย่า

คร.14 ทะเบียน
รับบุตรบุญธรรม

คร.22 ทะเบียน
ฐานะแห่งครอบครัว

คร.31 ใบบันทึกต่อ

คร.1 ค ำร้องขอจดทะเบียน
และบนัทึกทะเบียนครอบครัว

แบบพมิพ์



ทะเบียนสมรส - หย่า 
เร่ิม 1 เมษายน 2545 ในพืน้ที่ 9 จังหวดัทีเ่ป็นที่ตั้ง ศบท.ภาค

➢ ปี 2550 มกีารเอาเอกสารทะเบียนครอบครัวทุกทะเบียนที่มีอยู่ที่ส่วนกลางและ
ทะเบียนสมรสตั้งแต่ ปี 2478 และก่อนที่จะมกีาร online มา scan

➢ ทะเบียนสมรสเร่ิมเกบ็รายการสัญชาตเิม่ือ 4 ธันวาคม 2550

ทะเบียนช่ือบุคคล
เร่ิม  6 มกราคม 2546  ยกเว้นทะเบียนช่ือสกลุ
➢ ทะเบียนช่ือสกลุเร่ิม online (นายทะเบียนท้องทีอ่นุมตัจิัดตั้ง) เม่ือวนัที่ 

20 มกราคม 2548)
➢ ปรับโปรแกรมทั้งระบบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 2551 เม่ือวนัที่ 9

สิงหาคม 2551

วนัออนไลน์



ทะเบียนรับรองบุตร
เร่ิม 1 มีนาคม 2547

ทะเบียนรับ - เลกิรับบุตรบุญธรรม 
เร่ิม  1 ตุลาคม 2551
➢ คร้ังแรกที่เร่ิม เอกสาร คร. 14 จะแสดงผู้รับไว้ร่วมกนั (สาม-ีภรรยา)
➢ 17 ธันวาคม 2551 ได้รับแจ้งจาก สทท. ให้ปรับโปรแกรม โดย คร.14 จะ

เป็นรายการผู้รับเพยีงคนเดยีว (หากรับร่วมกนักต้็องออกเอกสารสองใบ)
➢ โปรแกรมเกบ็ตกรับบุตรฯ กต้็องเช็คว่าเอกสารทีจ่ะบันทกึรับบุตรไว้

ภายใน 17 ธันวาคม 2551 กต้็องเปิดให้บันทกึรายการผู้รับได้สองคน

วนัออนไลน์



บันทกึฐานะแห่งครอบครัว 
เร่ิม 1 ตุลาคม 2551

ทะเบียนพนัิยกรรม
เร่ิม  1 กนัยายน 2552

วนัออนไลน์



มำตรำ 87 กรมกำรอ ำเภอตอ้งใหร้ำษฎรท่ีมีกิจธุระหำไดทุ้กเม่ือ ถำ้รำษฎรมำร้องทุกขอ์ยำ่งใด ซ่ึงกรมกำร 
อ ำเภอควรช่วยได ้ตอ้งช่วยตำมสมควร (พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457)

❖ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

❖ หนังสือรับรองการใช้อ านาจปกครองบุตร

❖ หนังสือรับรองค าน าหน้านาม

หนังสือรับรอง



ทะเบียนครอบครัว จ านวน
ทะเบียนสมรส  240,979
ทะเบียนหย่า 110,942
ทะเบียนรับรองบุตร 13,396
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 6,979
ทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม 301
ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งภริยา 0
ทะเบียนบันทกึฐานะแห่งครอบครัว 4,183

สถิติการจดทะเบียนครอบครัว ปี 2564



➢ งานทะเบียนครอบครัว พนัิยกรรม และนิติกรรม
02 791 7018 - 19

➢ ทะเบียนช่ือบุคคล 02 791 7048 - 49
➢ ทะเบียนสัตว์พาหนะ  02 791 7047

➢ ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน  02 791 7021 - 22

➢ ฌ.กน. 02 791 7026 - 27

➢ ฌ.ปค. 02 791 7023 - 24

➢ สายด่วน 1548
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