คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสาน ักทะเบียน
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ้ร ้องประสงค์จะขอให ้นายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสานั กทะเบียนในเขตอานาจของนายทะเบียนได ้
โดยยืน
่ คาร ้องต่อนายทะเบียน ณ ฝ่ ายทะเบียน สานั กงานเขตทีส
่ ถานทีจ
่ ดทะเบียนสมรสนัน
้ ตัง้ อยูแ
่ ละคาร ้องต ้องระบุวา่ จะให ้
นายทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรสในวัน เวลา สถานทีใ่ ด ซึง่ ผู ้ร ้องต ้องจัดพาหนะรับส่ง หรือจ่ายค่าพาหนะให ้กับนาย
ทะเบียนตามสมควร
คุณสมบ ัติของผูท
้ จ
ี่ ะจดทะเบีนยสมรส
1. ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบรู ณ์ กรณีมเี หตุอน
ั สมควร ศาลอาจอนุญาตให ้ทาการสมรสก่อนทีช
่ ายและหญิงมี
อายุครบ 17ปี บริบรู ณ์ได ้
2. ชายหรือหญิงไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือเป็ นบุคคลซึง่ ศาลสัง่ ให ้เป็ นคนไร ้ความสามารถ
ื สายโลหิตโดยตรงขึน
3. ชายหญิงไม่เป็ นญาติสบ
้ ไปหรือลงมา ไม่เป็ นพีน
่ ้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บด
ิ าหรือมารดา
4.ผู ้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได ้
5. ชายหรือหญิงจะสมรสในขณะทีต
่ นมีคส
ู่ มรสอยู่ไม่ได ้
้ สุดไปแล ้วเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 310 วัน เว ้นแต่
6. หญิงหม ้ายจะสมรสใหม่ได ้ต่อเมือ
่ การสมรสครัง้ ก่อนสิน
6.1 คลอดบุตรแล ้วในระหว่างนัน
้
6.2 สมรสกับคูส
่ มรสเดิม
6.3 มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึง่ เป็ นผู ้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได ้ตามกฎหมาย
ว่ามิได ้ตัง้ ครรภ์
6.4 มีคาสัง่ ของศาลให ้สมรสได ้
7. ผู ้เยาว์จะทาการสมรสต ้องได ้รับความยินยอมจากผู ้มีอานาจให ้ความยินยอมได ้ตามกฎหมาย
8. ชายและหญิงแสดงการยินยอมเป็ นสามีภรรยากันโดยเปิ ดเผยต่อหน ้านายทะเบียน
หมายเหตุ
1) ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ น
ื่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้อง
ดาเนินการแก ้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คาขอละทิง้ คา
ขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3) เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็ จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5760
โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5761/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ าง
ราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:00 - 16:00 น.
(มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 90 นาที
ลาด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
รับคาร ้อง และตรวจสอบความถูกต ้องของหลักฐานและ
คุณสมบัตข
ิ องผู ้ร ้อง ประกอบการพิจารณาอนุญาตการออกไปจด
ทะเบียนสมรสให ้ผู ้ร ้อง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
กรณีอนุญาต
***การไปดาเนินการจดทะเบียนสมรส***
- จัดทาเอกสารการจดทะเบียนสมรส
- ผู ้ร ้องจัดพาหนะ หรือจ่ายค่าพาหนะตามสมควร ให ้นาย
ทะเบียนไปสถานทีจ
่ ดทะเบียนสมรส
่ ในเอกสารการจด
- ผู ้ร ้อง พยาน นายทะเบียน ลงลายมือชือ
ทะเบียนสมรส
- มอบใบสาคัญการสมรส
กรณีไม่อนุญาต
- แจ ้งเหตุผลทีไ่ ม่อาจดาเนินการได ้และแจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์
คาสัง่ ภายใน 15 วัน
(หมายเหตุ: (ไม่รวมระยะเวลารอคอยและเวลาเดินทางไป
สถานทีจ่ ดทะเบียนสมรส))

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายทะเบียน
สานั กงานเขตบางกะปิ

70 นาที

ฝ่ ายทะเบียน
สานั กงานเขตบางกะปิ

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัว
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (อาทิ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบสาคัญประจาตัวคนต่าง
ด ้าว บัตรประจาตัวคนพิการ ฯลฯ)
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หน ังสือให้ความยินยอม(กรณีผร
ู้ อ
้ งย ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะและผูม
้ ี
อานาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
หล ักฐานการหย่า (กรณีผร
ู้ อ
้ งเคยจดทะเบียนสมรส)หรือหล ักฐาน
การตาย (กรณีคส
ู่ มรสตาย)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
คาพิพากษาหรือคาสง่ ั ศาลทีใ่ ห้จดทะเบียนสมรสและคาร ับรองว่า
ถูกต้อง (กรณีมค
ี าพิพากษาหรือคาสง่ ั ศาล)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
คาร้องขออนุญาตการต่างๆ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
พยาน 2 คน พร้อมบ ัตรประจาต ัว
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลาด ับ

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (ให ้เป็ นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
พระราชบัญญัตจิ ดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 แก ้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่
6) พ.ศ.2522 ข ้อ 12))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ฝ่ ายทะเบียน โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5760 5762 5763 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5761
ฝ่ ายปกครอง โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5797 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5757
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลาด ับ
1)
ตัวอย่างการกรอกคาร ้อง
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบฟอร์มคาร ้อง
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

หมายเหตุ
ทีต
่ งั ้ /หมายเลขโทรศัพท์สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

