
<태국어> [참고용] 

[별지 제11호 서식] 

[ภาคผนวก แบบฟอร์มที่ 11] 

가족관계등록부 등의 증명서 교부 등 신청서 

คาํร้องขอใบรับรองจากทางสาํนักงานทะเบียนครอบครัว 

신청 대상 

ผู้ยื่นคาํขอ 

□대상자 

□

บคุคลเป้าหมาย 

성   명 

ช่ือ-นามสกลุ  
 

(한자：               ) 

(อกัษรจีน:                  ) 

등록기준지 

ท่ีอยู่ตามทะเบียน

บ้าน 

 

주민등록번

호 

เลขประจําตวั 

ประชาชน 

- 
- 

※ 뒷면 작성방법 5.에 해당하는 경우 등록기준지의 기재 없이 주민등록번호로도 

신청할 수 있습니다. 

※ หากเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามข้อ 5 ของวิธีการกรอกทางด้านลา่ง สามารถย่ืนคําร้องขอด้วยเลขบตัรประจําตวั 

ประชาชนโดยไมต้่องกรอกท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านได้ 

신청내용 

เร่ืองการร้องขอ 

1. 일반증명서 

1. ใบรับรองทัว่ไป 

①가족관계증명서…………(  )통 

①ใบรับรองความสมัพนัธ์ทางครอบครัว.....(     ) ฉบบั 

②기본증명서………(  )통 

②ใบรับรองขัน้พืน้ฐาน...........(     ) ฉบบั 

③혼인관계증명서…………(  )통 

③ ใบสําคญัการสมรส...........(     ) ฉบบั 

④입양관계증명서…(  )통 

④ใบรับรองการรับเลีย้งบตุรบญุธรรม.....(     ) ฉบบั 

⑤친양자입양관계증명서…(  )통 

⑤ใบรับรองการรับเลีย้งบตุรบญุธรรมอย่างเตม็ท่ี  

ตามกฎหมาย...........(     ) ฉบบั 

 

2. 상세증명서 

2. 

ใบรับรองรายละเอีย

ด 

①가족관계증명서…………(  )통 

①ใบรับรองความสมัพนัธ์ทางครอบครัว.....(     ) ฉบบั 

②기본증명서………(  )통 

②ใบรับรองขัน้พืน้ฐาน...........(     ) ฉบบั 

③혼인관계증명서…………(  )통 

③ ใบสําคญัการสมรส..........(     ) ฉบบั 
④입양관계증명서…(  )통 

④ใบรับรองการรับเลีย้งบตุรบญุธรรม.....(     ) ฉบบั 

⑤친양자입양관계증명서…(  )통 

⑤ใบรับรองการรับเลีย้งบตุรบญุธรรมอย่างเตม็ท่ี  

ตามกฎหมาย...........(     ) ฉบบั 

 

3. 특정증명서 ①기본증명서(특정-친권·후견)……(  )통 

3. ใบรับรองพิเศษจําเพาะ ① ใบรับรองขัน้พืน้ฐาน(จําเพาะ-ความเป็นบิดามารดา ·ความปกครอง) ......(     ) ฉบบั 

4. 신고서류기재사항증명…(  )건 

4. การรับรองรายการบนัทกึของเอกสารแจ้ง...(     ) เร่ือง 

5. 수리·불수리 증명……(  )건 
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5. การยืนยนัการรับเร่ือง · ปฏิเสธการรับเร่ือง...........(     ) เร่ือง 

6. 열람(신고서류) _____년___월___일 접수 ______________신고 

6. การเปิดดขู้อมลู (เอกสารแจ้ง) รับแจ้งเม่ือปี_____ เดือน___ วนั___ 

7. 종전「호적법」에 따른 제적 : 본적  

7. การลบช่ือออกตาม「กฎหมายการจดทะเบียนครอบครัว」ฉบบัเก่า : ท่ีอยู่ทะเบียนราษฎร์  

호주 :           대상자 :      의        

หวัหน้าครอบครัว :                   บคุคลเป้าหมาย :                   ของ                

제적등본…(   )통, 제적초본…(    )통, 제적부열람…(    )건 

สําเนาทะเบียนท่ีลบช่ือออก (     ) ฉบบั ต้นฉบบัทะเบียนท่ีลบช่ือออก (     ) ฉบบั การเปิดดทูะเบียนท่ีลบช่ือออก (     ) ฉบบั 

주민등록번

호(뒷부분6자

리숫자의) 공

개신청여부 

การขอเปิดเผย 
ข้อมูลเลขบตัร 
ประจาํตัว 
ประชาชน  
(ของตวัเลข 
 6 ตัวหลัง) 

□전부 공개 

□เปิดเผยทัง้หมด 

□신청대상자 

본인만 공개 

□

เปิดเผยให้กบัผู้ ย่ืน 
คําขอเท่านัน้ 

공개

신청

사유 

สาเหตุ

การย่ืน

ขอเปิด

เผย 

□ 1. 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우 

□ 1. กรณีท่ีกรอกเลขบตัรประจําตวัประชาชนของบคุคลเป้าหมายท่ีทําการย่ืนเอกสาร 

อย่างชดัเจน 

□ 2. 신청인이 신청대상자 본인 또는 본인의 부모, 양부모, 배우자, 

자녀 및 그 대리인인 경우 

□ 2. กรณีผู้ ย่ืนคําขอย่ืนเร่ืองด้วยตนเอง หรือบิดามารดา บิดามารดาบญุธรรม คู่สมรส 

บตุร หรือผู้แทนย่ืนคําขอแทนบคุคลเป้าหมายนัน้ๆ 

□ 3. 가족관계등록관서 출석 신청인이 재판상 필요를 소명 

□ 3. กรณีผู้ ย่ืนคําขอแสดงตวัท่ีสํานกัทะเบียนครอบครัวและแจ้งวตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้ในศาล 

□ 4. 공무원 등이 공용목적임을 소명한 경우 

□ 4. กรณีข้าราชการจะใช้เป็นวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

※ 수수료 

※

ค่าธรรมเนียม 

① 등록사항별 증명서 또는 제적 등본 1통당 1,000원, 제적초본 1통당 500원 

① ใบรับรองตามแตล่ะเร่ืองหรือสําเนาทะเบียนท่ีลบช่ือออก ฉบบัละ 1,000 วอน ต้นฉบบัของสว่นท่ีลบช่ือออกต ฉบบัละ 500 

วอน 

② 신고서류 열람·증명(신고서류기재사항증명, 수리·불수리 증명 등), 제적부 열람 1건당 

200원 

② การเปิดดทูะเบียนลบช่ือออกและการรับรอง·การเปิดดเูอกสารท่ีร้องขอ (การรับรองรายการบนัทกึในเอกสารท่ีร้องขอ, 

การยืนยนัการรับคําร้อง · ปฏิเสธคําร้อง และอ่ืนๆ) รายละ 200 วอน 

③ 수수료 면제 대상자에 해당할 경우에는 수수료 면제 

③ กรณีผู้ มีสิทธิยกเว้นคา่ธรรมเนียม ไม่ต้องจ่ายคา่ธรรมเนียม 

청구사유 
สาเหตุการร้องขอ 

 

소명자료 
เอกสารหลักฐาน 

 

아포스티유 신청을 위한 

증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부 
การยนิยอมในการส่งข้อมูลการออกหนังสือรับรองเพื่อย่ืนคาํขอ 

APOSTILLE 

증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □ 

ขอยินยอมในการสง่ข้อมลูการออกหนงัสือรับรอง □ 

신 청 인 성명 (인) 또는 서명 생년월일 
    .  .  . 

.  .  . 
신청인자격 의 
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ผู้ยื่นคาํขอ ช่ือ- 

นามสกลุ 

(ตราประทบั) หรือ ลายมือช่ือ วนัเดือนปีเกิด ฐานะผู้ ย่ืนคําขอ ของ 

주소 

ท่ีอยู ่
 

휴대전화번호 

โทรศพัท์มือถือ 
 

전화번호 

โทรศพัท์ 
 

접수번호 
เลขทะเบยีนที่ 

20    년    월    일 

ปี 20....... เดือน.................. วนั.............. 

                                            ○○시(구)·읍·면장  귀하 

เรียน หวัหน้าปกครองเมือง·เขตการปกครองㆍเมือง(เขต) ○○ 
 

------------절취선------------ 

------------เส้นประท่ีเป็นแนวสําหรับตดั------------ 

 

접          수          증 

ใบรับทะเบียน 
접수일자: 20   .    .    .       신청인 성명: 

วนัท่ีลงทะเบียน  20   .    .    .   ช่ือ-นามสกลุของผู้ ย่ืนคําขอ 

 

접수번호:                     납부수수료액: 

เลขทะเบียนท่ี                     คา่ธรรมเนียม 

열람·교부예정시간:                                 ○○시(구)·읍·면장  (인) 

เวลาเปิดดขู้อมลู·ออกให้ :                           หวัหน้าปกครองเมือง·เขตการปกครองㆍเมือง(เขต) ○○        (ตราประทบั) 

※ 법 제117조 3호: 제14조 제1항·제2항 및 제42조를 위반하여 거짓이나, 그밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 신

고서류를 열람하거나 신고서류에 기재되어 있는 사항 또는 등록부등의 기록사항에 관한 증명서를 교부받은 

사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 법 제11조제6항을 위반하여 발급대상이 

아닌 사람에게 고의로 발급한 사람도 같은 처벌을 받습니다. 

※ กฎหมาย มาตรา 117 ข้อ 3 : ผู้ ท่ีให้เปิดดเูอกสารของผู้ อ่ืนหรือได้รับใบรับรองเก่ียวกบัฐานข้อมลูทะเบียนโดยวิธีการทจุริตและไมถ่กูต้องนัน้ ให้ถกูลงโทษจําคกุ 

ไมเ่กิน 3 ปี หรือปรับไมเ่กิน 10 ล้านวอน ตามกฎหมายมาตรา 14 วรรค 1 และ 2 และมาตรา 42 ผู้ ท่ีออกใบรับรองให้กบับคุคลท่ีไมมี่สิทธิรับหนงัสือโดยเจตนา 

ก็ถกูลงโทษเช่นกนัตามกฎหมายมาตรา 11 วรรค 6 

※ 발급관서가 “시”인 경우에는 “구”가 설치되지 않은 시를 말합니다. 

※ กรณีท่ีหน่วยงานราชการออกเอกสารเป็น “เมือง” หมายถึงเมืองท่ีไมไ่ด้จดัตัง้ “เขต” 
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작  성  방  법 
วธีิการกรอก 

(뒤 쪽) 

(ด้านหลงั) 

※ 공동상속처럼 신청대상이 수인일 때 신청대상자란에 “별지와 같음”이라고 기재한 후 별지서식을 이용하여 기

재할 수 있으며, 이 경우 신청서와 별지를 간인(서명)을 하여야 합니다. 

※ กรณีท่ีบคุคลเป้าหมายมีหลายคนเช่นเดียวกบักรณีมรดกร่วม ให้กรอก “ตามภาคผนวก” ในช่องผู้ ย่ืนคําขอและกรอกข้อมลูในภาคผนวก 

ในกรณีนีต้้องตราประทบั (ลงลายมือช่ือ) ระหว่างหน้าของคําร้องขอและภาคผนวก 

※ 신청서를 작성하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확히 기재하여야 합니다. 다만, 본인, 배우자, 직

계혈족과 그 대리인의 경우와 아래 5.의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 청구할 수 있으나, 우편

으로 청구할 때에는 등록기준지를 반드시 기재하여야 합니다. 

※ ในกรณีย่ืนคําขอแทน ต้องกรอกช่ือนามสกลุและท่ีอยยู่ทะเบียนบ้านของบคุคลเป้าหมายให้ถกูต้อง 

หากย่ืนคําขอด้วยตนเองหรือแทนคู่สมรสหรือญาติสายตรงหรือ เก่ียวข้องกบัข้อ 5 

สามารถย่ืนคําขอด้วยช่ือนามสกลุและเลขบตัรประจําตวัประชาชนของบคุคลเป้าหมายได้ แตใ่นกรณีท่ีย่ืนคําขอทางไปรษณีย์ ต้องกรอกท่ีอยู่ 

ตามทะเบียนบ้าน 

※ 본인의 현재 유효한 친권·후견에 관한 사항을 확인하고자 할 경우에는 특정증명서 교부를 신청하여야 합니다. 

※ กรณีมีความประสงค์ท่ีจะตรวจสอบรายการความเป็นบิดามารดา ·ความปกครองท่ียงัมีผลอยู่กบัเจ้าตวั ต้องย่ืนคําขอให้ออกใบรับรองพิเศษจําเพาะ 

※ 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으

로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다. 

※ APOSTILLE เป็นอนสุญัญาระหว่างประเทศเพ่ือให้นําเอกสารของภายในประเทศไปใช้เป็นหนงัสือรับรองเป็นทางการท่ีตา่งประเทศและโดยไม่มีการรับรอง 

เอกสารจากกรมกงสลุหรือสถานเอกอคัรราชทตูประจําเกาหลีได้ 

※ 수수료 면제(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 제4항) 

※ ยกเว้นค่าธรรมเนียม (ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทะเบียนความสมัพนัธ์ทางครอบครัว มาตรา 28 วรรค 4) 

ⓛ 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우 

ⓛ กรณีเป็นข้าราชการของรัฐหรือองค์กรปกครองท้องถ่ินย่ืนคําขอเพ่ือใช้ในงานราขการ 

② 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 수급자가 청구하는 경우 

② กรณีเป็นผู้ มีสทิธิย่ืนคําขอตาม 「กฎหมายเการสง่เสริมความมัน่คงในการดํารงชีวิตขัน้พืน้ฐานของประชาชน」 มาตรา 2 วรรค 2 

③ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우 

③ กรณีท่ีมีบญุคณุต่อเอกราชของประเทศและทายาท(อนัดบัต้นเท่านัน้) ย่ืนคําขอตาม 「กฎหมายเก่ียวกบัการให้เกียรติ บคุคลท่ีมีบญุคณุตอ่เอกราชของประเทศ」 

มาตรา 6 

④ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구

하는 경우 

④ กรณีเป็นบคุคลท่ีทําคณุประโยชน์ต่อประเทศชาติและทายาท (อนัดบัต้นเท่านัน้) ย่ืนคําขอตาม 

「กฎหมายเก่ียวกบัการให้เกียรติและสนบัสนนุบคุคลท่ีทําคณุประโยชน์ต่อ ประเทศชาต」ิ มาตรา 6 

⑤ 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우 

⑤ กรณีเป็นผู้ ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจากการสมัผสักบัฝนเหลอืงย่ืนคําขอตาม「กฎหมายเก่ียวกบัการสนบัสนนุผู้ ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจากการสมัผสักบัฝนเหลอืง」 

มารตรา 4 

⑥ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우 

⑥ กรณีเป็นทหารท่ีได้เข้าร่วมสงครามย่ืนคําขอตาม「กฎหมายเก่ียวกบัการให้เกียรติบคุคลท่ีทําคณุประโยชน์จากการเข้าร่วมสงครามและการจดัตัง้องค์กร」 มาตรา 5 

⑦ 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구

하는 경우 

⑦ กรณีเป็นบคุคลท่ีมีบญุคณุต่อขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย 5.18 และทายาท (อนัดบัต้นเท่านัน้) ย่ืนคําขอตาม 

「กฎหมายเก่ียวกบัการให้เกียรติบคุคลท่ีมีบญุคณุตอ่ ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย 5.18」 มาตรา 7 

⑧ 「특수임무수행자 지원 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무공로자와 그 유족(선순위자만 해

당된다)이 청구하는 경우 

⑧ กรณีเป็นบคุคลท่ีมีบญุคณุต่อการปฏิบตัิงานพิเศษทางการทหารและทายาท (อนัดบัต้นเทา่นัน้) ย่ืนคําขอตาม 「กฎหมายเก่ียวกบัการให้เกียรติบคุคลท่ีปฏิบตัิงานพิเศษ 

ทางทหารและการจดัตัง้องค์กร」 มาตรา 3 วรรค 3 

⑨ 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는 경우 



<태국어> [참고용] 

⑨ กรณีออกใบรับรองพืน้ฐานให้กบัผู้แจ้งการเกิดให้ครัง้แรกครัง้เดียวในช่วงภายใน 2 สปัดาห์ นบัตัง้แต่วนัท่ีแจ้งการเกิด 

⑩ 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우 

⑩ กรณีกฎหมายอ่ืนมีข้อยกเว้นค่าธรรมเนียม 

1. 본인이 청구하는 경우에 신청서를 작성하지 아니할 수 있으나, 본인 등의 대리인이 위임을 받아 청구하는 경

우에는 신청서에 본인 등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증, 

외국인등록증, 국내거소신고증, 국제운전면허증, 외국국가기관 명의의 신분증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 

장애인등록증 등)사본을 제출하여야 합니다. 다만, 다음 각 항에 해당하여 소명자료를 제출하는 경우에는 본인 

등이 아닌 경우에도 본인 등의 위임 없이 증명서의 교부를 신청할 수 있습니다. 

1. กรณีผู้ ย่ืนคําขอร้องขอด้วยตนเอง ไมต้่องกรอกคําร้องขอได้ แตใ่นกรณีท่ีผู้แทนท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ ร้องย่ืนคําขอ ต้องย่ืนหนงัสือมอบอํานาจท่ีผู้ ร้อง 

ลงลายมือช่ือหรือตราประทบัไว้และสําเนาใบรับรองตวับคุคล (เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัข่ี หนงัสือเดินทาง บตัรข้าราชการ บตัรตา่งด้าว 

ใบแจ้งท่ีอยู่ใน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใบขบัข่ีสากล บตัรประจําตวัโดยหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ 

ใบคนพิการท่ีมีข้อมลูท่ีอยู่และเลขบตัรประจําตวัประชาชน เป็นต้น) กรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

บคุคลท่ีไมใ่ชเ่จ้าตวัสามารถย่ืนคําขอรับใบรับรองและเอกสารหลกัฐานโดยไม่มีการมอบอํานาจได้ 

ⓛ 국가, 지방자치단체가 직무상 필요 및 법령상 근거에 따라 문서로 신청하는 경우 

ⓛ กรณีย่ืนคําขอเป็นหนงัสือโดยอาศยักฎหมายหรือความจําเป็นต้องในการดําเนินงานทางราชการของรัฐหรือองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

② 소송, 비송, 민사집행, 보전 등의 각 절차에서 필요한 경우 

② กรณีจําเป็นต้องใช้ในกระบวนการดําเนินคดี คดีไมมี่ข้อพิพาท และคดีแพ่ง เป็นต้น 

③ 다른 법령에서 본인 등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우 

③ กรณีท่ีต้องการย่ืนใบรับรองท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองทางด้านกฎหมายอ่ืนๆ 

④ 민법상의 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인) 

④ ผู้ รับมอบฉนัทะด้านกฎหมายแพ่ง (ผู้ปกครอง ผู้ ดําเนินการตามพินยักรรม ผู้จดัการมรดก และผู้จดัการทรัพย์สนิของผู้ ท่ีไมอ่ยู่) 

⑤ 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 

⑤ กรณีเพ่ือยืนยนัขอบเขตการสืบทอดและเก่ียวข้องกนักบัการสืบทอดสทิธ์ิในทรัพย์ เชน่ พนัธบตัรและหนีส้นิ เป็นต้น 

⑥ 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 필요한 때 

⑥ เม่ือจําเป็นต้องตดัสนิผู้ได้รับผลประโยชน์ของค่าประกนัหรือเงินบํานาญ 

⑦ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경

우 

⑦ กรณีจําเป็นต้องการยืนยนัผู้ รับมรดกของเจ้าของท่ีดนิและอ่ืนๆ ตาม「กฎหมายการการจดัหาท่ีดนิและชดเชยคา่ท่ีดนิเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์」 

※청구사유란 및 신청인의 자격란은 구체적으로 아래 예와 같이 기재하며, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구

사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경

우에는 등록사항별 증명서 또는 제적부의 열람 및 등․초본을 발급받을 수 없습니다. 

※ ให้กรอกข้อมลูอย่างละเอียดในช่องเหตผุลการร้องขอและฐานะผู้ ย่ืนคําขอตามตัวอย่างดังต่อไปนี ้ กรณีไม่กรอกข้อมลูในช่องผู้ ย่ืนคําขอ 

หรือผู้ ท่ีต้องระบสุาเหต ุ

การร้องขอไม่กรอกสาเหตกุารร้องขอ หรือกรอกข้อมลูเทจ็ในช่องผู้ ย่ืนคําขอ หรือสาเหตกุารร้องขอนัน้จะไมส่ามารถรับใบรับรองตามแตล่ะเร่ือง 

หรือสําเนา·ต้นฉบบั ของทะเบียนท่ีลบช่ือออกรวมทัง้เปิดดขู้อมลูได้ 

 예) 청구사유 : 가사소송관련(○○○의 ○○사건)법원제출용 

ตัวอย่าง) สาเหตุการร้องขอ : ใช้ย่ืนต่อศาลเพ่ือดําเนินคดีครอบครัว (คดี ○○ ของ ○○○) 

신청인의 자격 : 본인의 부, ○○○의 대리인. 

ฐานะผู้ร้องขอ: บิดาของผู้ ย่ืนคําขอ, ผู้ รับมอบฉนัทะของ ○○○ 

2. 친양자입양관계증명서(신고서류의 열람을 포함한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 발

급을 청구 할 수 있습니다. 

2. หากเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามข้อใดข้อหนึง่ในข้อดงัต่อไปนี ้สามารถย่ืนคําขอรับใบรับรองการรับบตุรบญุธรรมอย่างเตม็ท่ีตามกฎหมาย (รวมถงึการเปิดดขู้อมลู 

ใน เอกสารท่ีร้องขอ) 

ⓛ 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우 

ⓛ กรณีเป็นผู้บรรลนิุติภาวะย่ืนคําขอรับใบรับรองการรับบตุรบญุธรรมอย่างเต็มท่ีตามกฎหมายของตน 

② 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명한 때 



<태국어> [참고용] 

② กรณีท่ีบดิามารดาผู้ให้กําเนิดหรือบดิามารดาบญุธรรมขอเอกสารใบรับรองความสมัพนัธ์ในการรับเลีย้งบตุรบญุธรรมเม่ือบตุรบญุธรรมนัน้บรรลนิุติภาวะแล้ว 

③ 혼인당사자가「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우 

③ กรณีเป็นคู่สมรสตรวจสอบความสมัพนัธ์ทางญาตติาม 「กฎหมายแพ่ง」 มาตรา 809 

④ 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조제5항에 따라 문서로 신청하는 경우 

④ กรณีศาลมอบหมายงานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสํานกังานสอบสวนย่ืนคําขอเป็นหนงัสอืตามข้อบงัคบั มาตรา 23 วรรค 5 

⑤ 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우 

⑤ กรณียกเลกิการรับบตุรบญุธรรมตาม「กฎหมายแพ่ง」 มาตรา 908 วรรค 4 หรือเลกิความสมัพนัธ์กบับตุรบญุธรรมตามกฎหมายแพ่ง มาตรา 908 วรรค 5 

⑥ 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우 

⑥ กรณียกเลกิการรับบตุรบญุธรรมตาม「กฎหมายกรณีพิเศษการรับบตุรบญุธรรม」 มาตรา 16 หรือเลกิความสมัพนัธ์กบับตุรบญุธรรมตามกฎหมายดงักลา่ว มาตรา 17 

⑦ 친양자의 복리를 위하여 필요함을 친양자의 양부모가 구체적으로 소명할 때 

⑦ เม่ือบดิามารดาบญุธรรมของลกูบญุธรรมอธิบายความต้องการอย่างละเอียดเพ่ือสวสัดกิารของบตุรบญุธรรม 

⑧ 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우 

⑧ กรณีจําเป็นต้องใช้ใบรับรองการรับบตุรบญุธรรมในกระบวนการดําเนินคดี คดีไมมี่ข้อพิพาท และคดีแพ่ง 

⑨ 채권∙채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 

⑨ กรณีเพ่ือยืนยนัขอบเขตของผู้ รับมรดกท่ีเก่ียวข้องกบัมรดกและสทิธ์ิในมรดก และ พนัธบตัรรวมถึงหนีส้นิ 

⑩ 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우 

⑩ กรณีจําเป็นต้องใช้เพ่ือยืนยนัผู้ รับมรดกของผู้ เสียชีวติท่ีไมมี่ข้อมลูทางทะเบียนความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

⑪ 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우 그 해당법령

과 구체적인 소명자료 및 필요 이유를 제시하는 경우 

⑪ กรณีบดิามารดาผู้ให้กําเนิด·บดิามารดาบญุธรรมย่ืนคําขอใบรับรองการรับบตุรบญุธรรมเพ่ือชีแ้จงความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย กรณีแสดงเหตผุลท่ีจําเป็นต้องใช้ 

ข้อมลูหลกัฐานอย่างละเอียด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องนัน้ 

3. 주민등록번호 공개신청여부란은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 공개 신청여부와 그 사유

를 선택하며, 그 밖의 경우에는 기재하지 않습니다. 

3. หากเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องข้อใดข้อหนึง่ในข้อดงัตอ่ไปนี ้ให้เลือกขอบเขตการเปิดเผยข้อมลูเลขบตัรประจําตวัประชาชนและเหตผุลการเปิดเผยข้อมลูนัน้ในช่อง 

การเปิดเผยข้อมูลเลขบัตรประจาํตัวประชาชน นอกจากนัน้ไมต้องกรอกข้อมลู 

① 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 증명서의 교부를 청

구하는 경우 

① กรณีผู้ ย่ืนคําขอแสดงตวัท่ีสํานกังานเมือง (เขต), อําเภอ, ตําบล, หมูบ้่าน และย่ืนคําขอใบรับรองเก่ียวข้องโดยกรอกข้อมลูเลขบตัรประจําตวัประชาชนของ 

บคุคลเป้าหมาย อย่างถกูต้อง 

② 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우 

② กรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอท่ีถกูกรอกตรงช่องผู้ ย่ืนคําขอในใบร้องขอฉบบันีเ้ป็นตวัเอง บดิามารดา บดิามารดาบญุธรรม คู่สมรส หรือบตุร 

③ 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 소송, 비송, 민사집행, 보전 등의 각 절차에서 필요함을 소명하는 자료

(예 : 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우 

③ กรณีผู้ ย่ืนคําขอแสดงตวัท่ีท่ีวา่การเมือง (เขต), อําเภอ, ตําบล, หมูบ้่าน และย่ืนคําขอรับใบรับรองโดยแนบเอกสารหลกัฐานท่ีจําเป็นต้องใช้ในกระบวนการดําเนินคดี 

คดีไมมี่ข้อพิพาท และคดีแพ่ง (เช่น คําพิพากษาของศาล คําสัง่แก้ไข เป็นต้น) 

④ 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제8조에 따른 사업시행자의 직원을 

포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우 

④ กรณีข้าราชการของรัฐหรือองค์กรปกครองท้องถ่ินนัน้ (รวมถึงพนกังานของบริษัทดําเนินกิจการตาม

「กฎหมายการจดัหาท่ีดินและชดเชยค่าท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์」 มาตรา 8) 

ย่ืนคําขอใบรับรองโดยแนบเอกสารหลกัฐานท่ีชีแ้จงวตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้ในงานราชการ (เช่น หนงัสอืราชการ หนงัสอืบนัทกึคําตดัสนิ เป็นต้น) 

4. 위 3.의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 

공개를 제한하지 아니합니다. 

4. แม้ว่าจะมีมีการกําหนดในข้อ 3 ดงักลา่วข้างต้น แตห่ากเก่ียวข้องตามข้อใดข้อหนึ่งในข้อดงัต่อไปนี ้ไม่ให้จํากดัการเปิดเผยเลขบตัรประจําตวัประชาชน 6 

ตวัหลงั 

① 종전「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18) 제3조에 규정된 이미지 전산 제적부 등 

① ใบทะเบียนท่ีลบช่ือออกทางการประมวลผลข้อมลูตามบทบญัญติัเพ่ิมเติมของ「ข้อบงัคบัใช้ตามกฎหมายการจดทะเบียนครอบครัว」ฉบบัเก่า 

(2004.10.18) มาตรา 3 

② 종전「호적법」에 따른 호적용지로 작성된 제적부 



<태국어> [참고용] 

② ใบทะเบียนท่ีลบช่ือออกตามทะเบียนครอบครัวตาม 「กฎหมายการจดทะเบียนครอบครัว」 ฉบบัเก่า 

5. 아래의 경우 시(구)읍면동의 사무소에 직접 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하고 신청인의 

신분증사본을 첨부하면 제적 등의 열람 및 등⋅초본, 등록사항별 증명서의 발급을 청구할 수 있습니다. 

5. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้หากผู้ ย่ืนคําขอแสดงตวัท่ีท่ีว่าเมือง (เขต), อําเภอ, ตําบล, หมูบ้่าน และกรอกข้อมลูช่ือนามสกลุและเลชบตัรประจําตวัประชาชนของ 

บคุคลเป้าหมายรวมทัง้แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืนคําขอ สามารถย่ืนคําร้องขอรับใบรับรองแต่ละเร่ืองและสาํเนา·ต้นฉบับ 
ของทะเบียนที่ลบช่ือออกรวมทัง้เปิดดูข้อมูลได้ 

- 위 제1.의 ⓛ, ②, ③, ④, ⑥, ⑦ 및 제2의 ⑧, ⑨에 따라 청구하는 경우 법원의 보정명령 등 법령으로 정한 

소명자료를 제출한 때 및 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 청구하는 때 

- กรณีย่ืนคําขอตามข้อย่อย ⓛ, ②, ③, ④, ⑥, และ ⑦ ในข้อท่ี 1 หรือข้อย่อย ⑧ และ ⑨ ในข้อท่ี 2 เม่ือย่ืนเอกสารหลกัฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

เช่น คําสัง่แก้ไขของศาล หรือเม่ือผู้ รับมรดกย่ืนคําขอเพ่ือยืนยนัขอบเขตความสมัพนัธ์ในการรับมรดก 

 


