
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนสมรส กรณีนอกส านกัทะเบยีน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายทะเบยีนส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ผูร้อ้งประสงคจ์ะขอใหน้ายทะเบยีนออกไปจดทะเบยีนสมรสนอกส านักทะเบยีนในเขตอ านาจของนายทะเบยีนได ้โดยยืน่ค ารอ้ง

ตอ่นายทะเบยีน ณ ฝ่ายทะเบยีน ส านักงานเขตทีส่ถานทีจ่ดทะเบยีนสมรสนัน้ตัง้อยูแ่ละค ารอ้งตอ้งระบวุา่จะใหน้ายทะเบยีน

ออกไปจดทะเบยีนสมรสในวนั เวลา สถานทีใ่ด ซึง่ผูร้อ้งตอ้งจัดพาหนะรับสง่ หรอืจา่ยคา่พาหนะใหก้บันายทะเบยีนตามสมควร  

 

คณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะจดทะเบนียสมรส 

 

1. ชายและหญงิมอีายคุรบ 17 ปีบรบิรูณ์ กรณีมเีหตอุนัสมควร ศาลอาจอนุญาตใหท้ าการสมรสกอ่นทีช่ายและหญงิมอีายคุรบ 17

ปีบรบิรูณ์ได ้

 

2. ชายหรอืหญงิไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืเป็นบคุคลซึง่ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ  

 

3. ชายหญงิไมเ่ป็นญาตสิบืสายโลหติโดยตรงขึน้ไปหรอืลงมา ไมเ่ป็นพีน่อ้งร่วมบดิามารดา หรอืร่วมแตบ่ดิาหรอืมารดา  

 

4.ผูรั้บบตุรบญุธรรมและบตุรบญุธรรมจะสมรสกนัไมไ่ด  ้

 

5. ชายหรอืหญงิจะสมรสในขณะทีต่นมคีูส่มรสอยูไ่ม่ได ้

 

6. หญงิหมา้ยจะสมรสใหมไ่ดต้อ่เมือ่การสมรสครัง้กอ่นสิน้สดุไปแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 310 วนั เวน้แต ่

 

6.1 คลอดบตุรแลว้ในระหวา่งนัน้ 

 

6.2 สมรสกบัคูส่มรสเดมิ 

 

6.3 มใีบรับรองแพทยป์ระกาศนยีบตัรหรอืปรญิญาซึง่เป็นผูป้ระกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมไดต้ามกฎหมายว่ ามไิด ้

ตัง้ครรภ ์

 

6.4 มคี าสัง่ของศาลใหส้มรสได  ้

 

7. ผูเ้ยาวจ์ะท าการสมรสตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูม้อี านาจใหค้วามยนิยอมไดต้ามกฎหมาย  

 

8. ชายและหญงิแสดงการยนิยอมเป็นสามภีรรยากนัโดยเปิดเผยตอ่หนา้นายทะเบยีน  

 

หมายเหต ุ

 

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ ้าหนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.



การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายทะเบยีน ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวง
ทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 
โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 90 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค ารอ้ง และตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานและ
คณุสมบตัขิองผูร้อ้ง ประกอบการพจิารณาอนุญาตการออกไปจด

ทะเบยีนสมรสใหผู้ร้อ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี ฝ่ายทะเบยีนส านักงาน

เขตทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 

กรณีอนุญาต 

 ***การไปด าเนนิการจดทะเบยีนสมรส***  
-  จัดท าเอกสารการจดทะเบยีนสมรส  

-  ผูร้อ้งจัดพาหนะ หรอืจา่ยคา่พาหนะตามสมควร ใหน้าย
ทะเบยีนไปสถานทีจ่ดทะเบยีนสมรส 

-   ผูร้อ้ง พยาน นายทะเบยีน ลงลายมอืชือ่ในเอกสารการจด
ทะเบยีนสมรส 

-  มอบใบส าคญัการสมรส 

กรณีไมอ่นุญาต 
- แจง้เหตผุลทีไ่มอ่าจด าเนนิการไดแ้ละแจง้สทิธใินการอทุธรณ์

ค าสัง่ภายใน 15 วนั 
(หมายเหต:ุ (ไมร่วมระยะเวลารอคอยและเวลาเดนิทางไป
สถานทีจ่ดทะเบยีนสมรส))  

70 นาท ี ฝ่ายทะเบยีนส านักงาน

เขตทววีฒันา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (อาท ิเชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่ง
ดา้ว บตัรประจ าตวัคนพกิาร ฯลฯ) 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอม(กรณีผูร้อ้งยงัไมบ่รรลนุติภิาวะและผูม้ ี
อ านาจใหค้วามยนิยอมไมไ่ดม้าดว้ย) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลกัฐานการหยา่ (กรณีผูร้อ้งเคยจดทะเบยีนสมรส)หรอืหลกัฐาน
การตาย (กรณีคูส่มรสตาย) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

5) 
 

ค าพพิากษาหรอืค าส ัง่ศาลทีใ่หจ้ดทะเบยีนสมรสและค ารบัรองวา่
ถกูตอ้ง (กรณีมคี าพพิากษาหรอืค าส ัง่ศาล) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ค ารอ้งขออนุญาตการตา่งๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

พยาน 2 คน พรอ้มบตัรประจ าตวั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
พระราชบญัญัตจิดทะเบยีนครอบครัว พ.ศ.2478 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ.2522 ขอ้ 12))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายทะเบยีน ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 
024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่งการกรอกค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบฟอรม์ค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

ทีต่ัง้/หมายเลขโทรศพัทส์ านักงานเขต 50 เขต 

 
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนสมรส กรณีนอกส านักทะเบยีน  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณชิย ์บรรพ 5  
  

2)พระราชบญัญัตจิดทะเบยีนครอบครัว พ.ศ.2478 (รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 พ.ศ.2533)  

  
3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดทะเบยีนครอบครัว พ .ศ.2541  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมไ่ดร้ะบุ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนสมรส กรณีนอกส านักทะเบยีน ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 18/07/2015 

19:31 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


