
<태국어> [참고용] 

[양식 제11호] 

[แบบฟอร์มท่ี 11] 

이혼(친권자 지정)신고서 
ใบหยา่(กําหนดผู้ มีอํานาจปกครองบตุร)  

(        년     월     일) 
(ปี......... เดือน........ วนั..........) 

※ 신고서 작성 시 뒷면의 작성 방법을 참고하고, 
선택항목에는 ‘영표(○)’로 표시하기 바랍니다. 

※ โปรดกรอกข้อมลูโดยอ้างอิงวิธีการกรอกท่ีด้านหลงักระดาษและทํา 
เคร่ืองหมาย ‘(○)’ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

구 분 
รายการ 

남     편(부) 
สามี (ชาย) 

아     내(처) 
ภรรยา (หญิง) 

①이혼

당사자

(신고

인) 
① 

คู่กรณีหย่า 
(ผู้แจ้ง) 

성 명 
ช่ือ-นามสกุล 

 한글 
 อกัษรเกาหลี 

* (성)         / (명) 
* (นามสกลุ)               / (ช่ือ) (인) 또는 서명 

(ตราประทบั) หรือ 
ลายมือช่ือ 

* (성)         / (명) 
* (นามสกลุ)               / (ช่ือ) (인) 또는 서명 

(ตราประทบั) หรือ 
ลายมือช่ือ  한자 

 อกัษรจีน 
(성)         / (명) 
(นามสกลุ)               / (ช่ือ) 

(성)         / (명) 
(นามสกลุ)               / (ช่ือ) 

본(한자) 
วงศ์ตระกลู (อกัษรจีน) 

 전화 
โทรศพัท์ 

 
본(한자) 
วงศ์ตระกลู 
(อกัษรจีน) 

 전화 
โทรศพัท์ 

 

*주민등록번호 
*เลขประจําตวัประชาชน 

- 
- 

- 
- 

출생연월일 
วนัเดือนปีเกิด 

  

*등록기준지 
*ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

  

*주      소 
*ท่ีอยู่ 

  

②부모

(양부모) 
②บิดา 
มารดา 
(บิดา 
มารดา 
บญุธรรม) 

부(양부)성명 
ช่ือ-นามสกลุของบิดา 

(บิดาบญุธรรม) 
  

주민등록번호 
เลขประจําตวัประชาชน 

- 
- 

- 
- 

모(양모)성명 
ช่ือ-นามสกลุของมารดา 

(มารดาบญุธรรม) 
  

주민등록번호 
เลขประจําตวัประชาชน 

- 
- 

- 
- 

③기 타 사 항 
③กรณีอ่ืนๆ 

 

④재판확정일자 
④วนัท่ีพิพากษาถึงท่ีสิน้สดุ 
(                   ) 
(                   ) 

년     월     일 
ปี......... เดือน........ วนั.......... 

법원명 
ช่ือศาล 

                      법원 

                      ศาล 

아래 친권자란은 협의이혼 시에는 법원의 협의이혼의사확인 후에 기재합니다. 
กรณีหย่าโดยความยินยอม หลงัจากศาลตรวจสอบความตกลงการหย่าแล้ว ให้กรอกข้อมลูลงในข้อผู้ใช้อํานาจปกครองดงัต่อไปนี ้

⑤친

권자

미성년인 자의 성명 
ช่ือ-สกลุของผู้ ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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지정 
⑤

กําหนด 
ผู้ มีอํานาจ 
ปกครอง 
บตุร 

주민등록번호 
เลขประจําตวัประชาชน 

- 
- 

- 
- 

친권자 
ผู้ มีอํานาจปกครองบตุร 

□1 부□2 모 

□3 부모 
□1 บิดา 
□2 มารดา 
□3 บิดามารดา 

효력발생일 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

년   월   일 
ปี......... เดือน........ วนั.......... 

□1 부□2 모 

□3 부모 
□1 บิดา 
□2 มารดา 
□3 บิดามารดา 

효력발생일 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

년   월   일 
ปี......... เดือน........ วนั.......... 

원인 
สาเหต ุ

□1  협의□2  재판 
□1  ยินยอม  

□2 คําพพิากษาของศาล 

원인 
สาเหต ุ

□1  협의□2  재판 
□1  ยินยอม  

□2 คําพพิากษาของศาล 

미성년인 자의 성명 
ช่ือ-สกลุของผู้ ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

  

주민등록번호 
เลขประจําตวัประชาชน 

- 
- 

- 
- 

친권자 
ผู้ มีอํานาจปกครองบตุร 

□1 부□2 모 

□3 부모 
□1 บิดา 
□2 มารดา 
□3 บิดามารดา 

효력발생일 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

년   월   일 
ปี......... เดือน........ วนั.......... 

□1 부□2 모 

□3 부모 
□1 บิดา 
□2 มารดา 
□3 บิดามารดา 

효력발생일 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

년   월   일 
ปี......... เดือน........ วนั.......... 

원인 
สาเหต ุ

□1  협의□2  재판 
□1  ยินยอม  

□2 คําพพิากษาของศาล 

원인 
สาเหต ุ

□1  협의□2  재판 
□1  ยินยอม  

□2 คําพพิากษาของศาล 

⑥신고인 출석여부 
⑥การแสดงตวัของผู้แจ้ง 

□1  남편(부)                  □2  아내(처) 

□1  สามี(ฝ่ายชาย)                  □2  ภรรยา(ฝ่ายหญิง) 

⑦제출인 
⑦ผู้ ย่ืน 

성명 
ช่ือ-นามสกุล 

 주민등록번호 
เลขประจําตวัประชาชน 

- 
- 

※ 타인의 서명 또는 인장을 도용하여 허위의 신고서를 제출하거나, 허위신고를 하여 가족관계등록부에 실제와 다른 사실을 기록

하게 하는 경우에는 형법에 의하여 처벌받을 수 있습니다. 눈표(*)로 표시한 자료는 국가통계작성을 위해 통계청에서도 수집하

고 있는 자료입니다. 
※ กรณีท่ีย่ืนใบแจ้งเกิดโดยใช้ตราประทบัหรือลายเซ็นของผู้ อ่ืนหรือแจ้งความเท็จอนัทําให้เกิดทะเบียนข้อมลูอนัไมเ่ป็นความจริงในทะเบียนความสมัพนัธ์ทางครอบครัว ต้องรับผิดฐานแจ้งความเทจ็ตามกฎหมายอาญา 

ข้อท่ีมีเคร่ืองหมาย (*) กระทรวงสถิตเิก็บรักษาข้อมลูเพ่ือทําบนัทกึสถิตแิหง่ชาติ 

※ 아래 사항은 「통계법」 제24조의2에 의하여 통계청에서 실시하는 인구동향조사입니다. 「통계법」제32조 및 제33조에 의하여 성

실응답의무가 있으며 개인의 비밀사항이 철저히 보호되므로 사실대로 기입하여 주시기 바랍니다. 
※ ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการสาํรวจสถติปิระชากรของกระทรวงสถติติามมาตรา 24 วรรค 2 ของ「พระราชบัญญัติสถติิ」เน่ืองจากทา่นมีหน้าท่ีให้คําตอบตามข้อเท็จจริงตาม มาตรา 32 และ 33 ของ

「พระราชบญัญัตสิถิติ」และข้อมลูท่ีทา่นให้นัน้เป็นความลบัสว่นบคุคลซึง่จะถกูเก็บรักษาอยา่งเคร่งครัด โปรดกรอกข้อมลูตามความจริงทกุประการ 
※ 첨부서류 및 이혼당사자의 국적은 국가통계작성을 위해 통계청에서도 수집하고 있는 자료입니다. 

※ เอกสารแนบและสญัชาตขิองคูห่ยา่เป็นข้อมลูท่ีกระทรวงสถิตเิก็บรักษาเพ่ือทําบนัทกึสถิตแิหง่ชาตเิชน่กนั 

인구동향조사 
การสาํรวจสถติปิระชากร 

 

㉮실제 결혼 생활 시작일 
ⓐวนัท่ีเร่ิมใช้ชีวิตแต่งงานจริง 

년   월   일부터 
ตัง้แต่ปี......... เดือน........ วนั.......... ㉰19세 미만 자녀 수 

ⓒจํานวนบตุรท่ีอายนุ้อยกว่า19 ปี 
명 
คน ㉯실제 이혼 연월일 

ⓑวนัเดือนปีท่ีหย่าร้างจริง 
년   월   일부터 

ตัง้แต่ปี......... เดือน........ วนั.......... 

㉱최종 
졸업학교 
ⓓ
ระดบัการศกึษาสู
งสดุ 

남편 
(부) 
สามี 

(ชาย) 

□1 학력 없음 

□1 ไม่ได้ศกึษา 
□2 초등학교 

□2 ประถมศกึษา 
□3 중학교 

□3 มธัยมต้น 아내 
(처) 
ภรรยา 
(หญิง) 

□1 학력 없음 

□1 ไม่ได้ศกึษา 
□2 초등학교 

□2 ประถมศกึษา 
□3 중학교 

□3 มธัยมต้น 

□4 고등학교 

□4 มธัยมปลาย 
□5 대학(교) 

□5 ปริญญาตรี 
(หรืออนปุริญญา) 

□6 대학원이상 

□6 สงูกว่าปริญญาโท 
□4 고등학교 

□4 มธัยมปลาย 
□5 대학(교) 

□5 ปริญญาตรี 
(หรืออนปุริญญา) 

□6 대학원이상 

□6 สงูกว่าปริญญาโท 

㉲직업 
ⓔอาชีพ 

남편 
(부) 
สามี 

□1 관리직 

□1 งานบริหาร 
□2 전문직 

□2 งานวิชาชีพเฉพาะ 
아내 
(처) 
ภรรยา 

□1 관리직 

□1 งานบริหาร 
□2 전문직 

□2 งานวิชาชีพเฉพาะ 

□3 사무직 □4 서비스직 □3 사무직 □4 서비스직 
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(ชาย) □3 งานสํานกังาน □4 งานบริการ (หญิง) □3 งานสํานกังาน □4 งานบริการ 

□5 판매직 

□5 งานขาย 
□6 농림어업 

□6 งานด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และ 
ประมง 

□5 판매직 

□5 งานขาย 
□6 농림어업 

□6 งานด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และ 
ประมง 

□7 기능직 

□7 งานฝีมือ 
□8 장치·기계 조작 및 

조립 

□8 งานประกอบและติดตัง้เคร่ืองจกัร 
และอปุกรณ์ 

□7 기능직 

□7 งานฝีมือ 
□8 장치·기계 조작 및 

조립 

□8 งานประกอบและติดตัง้เคร่ืองจกัร 
และอปุกรณ์ 

□9 단순노무직 

□9 งานไร้ฝีมือ 
□10군인 

□10ทหาร 
□9 단순노무직 

□9 งานไร้ฝีมือ 
□10군인 

□10ทหาร 

□11학생·가사·무직 

□11นกัเรียน แม่บ้าน ไม่มีอาชีพ 
 □11학생·가사·무직 

□11นกัเรียน แม่บ้าน ไม่มีอาชีพ 
 

 

작 성 방 법 
วธีิการกรอก 

 

※등록기준지: 각 란의 해당자가 외국인인 경우에는 그 국적을 기재합니다. 
※ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน: ในกรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติกรุณากรอกตามสญัชาตนิัน้ๆ 
※주민등록번호: 각 란의 해당자가 외국인인 경우에는 외국인등록번호(국내거소신고번호 또는 출생연월일)를 기재합니다. 
※เลขประจําตวัประชาชน: ในกรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติกรุณากรอกเลขประจําตวัชาวตา่งชาต ิ(เลขท่ีแจ้งท่ีอยูใ่นประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือวนัเดือนปีเกิด) 
①란: 협의이혼신고의 경우 반드시 당사자 쌍방이 서명(또는 기명날인) 하여야 하나, 재판상 이혼신고의 경우에는 일방이 서명

(또는 기명날인)하여 신고할 수 있습니다. 
ข้อ ① : กรณีท่ีจดทะเบียนหยา่โดยท่ีตกลงกนัแล้วนัน้ทัง้สองฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องทําการลงลายมือช่ือ (หรือประทบัตราลงนาม) หรือในกรณีท่ีจดทะเบียนหยา่โดยการพิจารณาตดัสินฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถท่ีจะแจ้งและ 

ลงลายมือช่ือ (หรือประทบัตราลงนาม) ได้ 
②란: 이혼당사자의 부모가 주민등록번호가 없는 경우에는 등록기준지(본적)를 기재합니다. 이혼당사자가 양자인 경우 양부모의 

인적사항을 기재하며, 이혼당사자의 부모가 외국인인 경우에는 주민등록번호란에 외국인등록번호(또는 출생연월일) 및 국

적을 기재합니다. 
ข้อ ② : กรณีท่ีบิดาและมารดาของคูห่ยา่ไมมี่เลขประจําตวัประชาชน ให้กรอกท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ท่ีอยูท่ะเบียนราษฎร์) กรณีท่ีคนใดคนหนึง่ในคูห่ยา่เป็นบตุรบญุธรรมให้กรอกข้อมลูสว่นบคุคลของบดิามารดาบญุธรรม 

หากบิดามารดาของคูห่ยา่เป็นชาวตา่งประเทศ ให้กรอกเลขท่ีบตัรตา่งด้าว (หรือวนัเดือนปีเกิด) และสญัชาตใินชอ่งเลขประจําตวัประชาชน 
③란: 아래의 사항 및 가족관계등록부에 기록을 분명하게 하는 데 특히 필요한 사항을 기재합니다. 
ข้อ ③ : ให้กรอกข้อมลูท่ีจําเป็นพิเศษเพ่ือให้ทะเบียนข้อมลูในทะเบียนความสมัพนัธ์ทางครอบครัวหรือข้อมลูในข้อดงัตอ่ไปนีช้ดัเจนย่ิงขึน้ 

- 신고사건으로 인하여 신분의 변경이 있게 되는 사람이 있을 경우에 그 사람의 성명, 출생연월일, 등록기준지 및 신분변경

의 사유 
- ในกรณีมีบคุคลท่ีถกูเปล่ียนสถานภาพบคุคลเน่ืองจากการหยา่ให้ระบช่ืุอนามสกลุวนัเดือนปีเกิดท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านและเหตผุลการเปล่ียนสถานภาพบคุคลของบคุคลนัน้ๆ 
- 피성년후견인(2018. 6. 30.까지는 금치산자 포함)이 협의상 이혼을 하는 경우에는 동의자의 성명, 서명(또는 날인) 및 출생연

월일 
- กรณีผู้ ท่ีอยูใ่นความปกครองหรือความพิทกัษ์ (รวมถึงผู้ ไร้ความสามารถตามกฎหมายจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน ปีค.ศ. 2018) หย่าโดยความยินยอม ให้ระบช่ืุอนามสกลุ ลงลายมือช่ือ (หรือตราประทบั) 
และวนัเดือนปีเกิด ของผู้ เห็นชอบ 

④란: 이혼판결(화해, 조정)의 경우에만 기재하고, 협의이혼의 경우에는 기재하지 않습니다. 
ข้อ ④ : กรอกเฉพาะแคก่รณีท่ีมีการพิจารณาตดัสินหย่า (ไกลเ่กล่ีย, ประนีประนอม) เทา่นัน้และในกรณีท่ีการหยา่มีการตกลงกนัแล้วนัน้ไมต้่องกรอก 

: 조정성립, 조정에 갈음하는 결정, 화해성립이나 화해권고결정에 따른 이혼신고의 경우에는 “재판확정일자”아래의 (  )안에 

“조정성립”, “조정에 갈음하는 결정확정” 또는 “화해성립”, “화해권고결정”이라고 기재하고, “연월일”란에 그 성

립(확정)일을 기재합니다. 
:กรณีย่ืนคําร้องขอจดทะเบียนหยา่โดยมีการไกลเ่กล่ีย การยินยอมไกลเ่กล่ีย การการประนีประนอมสําเร็จ หรือการตดัสินให้ประนีประนอมคืนดี ให้ระบวุ่า “การไกลเ่กล่ียสําเร็จ” “การยินยอมไกลเ่กล่ีย” 
“การการประนีประนอมสําเร็จ” หรือ “การตดัสินให้ประนีประนอมคืนดี” ลงใน (      ) ในชอ่ง “วนัท่ีพิพากษาถึงท่ีสิน้สดุ” และวนัท่ีตดัสินสําเร็จ (การตดัสินถึงท่ีสิน้สดุ) นัน้ๆ ในชอ่ง “ปีเดือนวนั” 

⑤란: 협의이혼의사확인 신청시에는 기재하지 아니하며, 법원의 이혼의사확인 후에 정하여진 친권자를 기재합니다. 
ข้อ ⑤: ให้กรอกเข้อมลูผู้ มีอํานาจปกครองบตุรท่ีกําหนดไว้หลงัจากศาลตรวจสอบการหย่าแล้วไมต้่องกรอกเม่ือย่ืนคําร้องขอตกลงการหย่า 

지정효력발생일은 협의이혼의 경우 이혼신고일, 재판상이혼의 경우에는 재판 확정일을 기재합니다. 
สว่นวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ให้กรอกวนัท่ีจดทะเบียนหย่าในกรณีหยา่โดยความยินยอม หากเป็นการหยา่โดยคําพิพากษาของศาล ให้กรอกวนัท่ีพิพากษาถึงท่ีสิน้สดุ 
원인은 당사자의 협의에 의해 지정한 때에는 “□1 협의”에, 직권 또는 신청에 의해 법원이 결정한 때에는 “□2 재판”에 ‘영

표(○)’로 표시하고, 그 내용을 증명하는 서면을 첨부하여야 합니다. 
สว่นเหตผุลนัน้ ให้ใสเ่คร่ืองหมาย “○” ลงในชอ่ง “□1 ยินยอม” ในกรณีหย่าโดยความยินยอม หากหย่าโดยคําพิพากษาของศาล ให้ใสเ่คร่ืองหมาย “○” ลงในชอ่ง “□2 คําพิพากษาของศาล” 



<태국어> [참고용] 

และต้องแนบเอกสารหลกัฐานด้วย 
자녀가 5명 이상인 경우 별지 기재 후 간인하여 첨부합니다. 임신 중인 자의 경우에는 출생신고 시 친권자 지정 신고를 

합니다. 
กรณีมีบตุร 5 คนขึน้ไปให้กรอกแบบฟอร์มในภาคผนวกและตราประทบัระหว่างหน้าแล้วแนบมาด้วยกรณีอยูร่ะหว่างตัง้ครรภ์ให้แจ้งผู้ มีอํานาจปกครองบตุรในขณะท่ีแจ้งเกิด 

⑥란: 출석한 신고인의 해당번호에 ‘영표(○)’로 표시합니다. 
ข้อ ⑥: ทําเคร่ืองหมาย “○” ลงในชอ่งท่ีตรงกบัผู้แสดงตวั 
⑦란: 제출인(신고인이 작성한 신고서를 신고인이 아닌 사람이 제출할 경우만 기재)의 성명 및 주민등록번호를 기재합니 

다.[접수담당공무원은 신분증과 대조] 
ข้อ ⑦: ให้กรอกช่ือนามสกลุและเลขประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืน (กรณีท่ีบคุคลอ่ืนย่ืนคําร้องท่ีผู้แจ้งได้กรอกข้อมลูไว้แทนผู้แจ้งเทา่นัน้) [เจ้าหน้าท่ีผู้ รับแจ้งดําเนินการตรวจสอบบตัรประจําตวัประชาชน 
※ 아래 사항은 「통계법」 제24조의2에 의하여 통계청에서 실시하는 인구동향조사입니다. 
※ ตอ่ไปนีเ้ป็นการสาํรวจสถติปิระชากรของกระทรวงสถติิตามมาตรา 24 วรรค 2 ของ 「พระราชบญัญตัสิถิติ」 
㉮란, ㉯란: 가족관계등록부상 신고일이나 재판확정일과는 관계없이 실제로 결혼(동거)생활을 시작한 날과 사실상 이혼(별거)생

활을 시작한 날을 기재합니다. 
ข้อ ⓐ และ ⓑ : ให้กรอกวนัท่ีเร่ิมใช้ชีวิตสมรส (อยูร่่วมกนั) และหยา่ร้าง (แยกกนัอยู)่ ตามจริงซึง่ไมเ่ก่ียวกบัวนัท่ีแจ้งทางทะเบียนความสมัพนัธ์ทางครอบครัวและวนัท่ีพิพากษาถึงท่ีสิน้สดุ 
㉱란: 교육부장관이 인정하는 모든 정규교육기관을 기준으로 기재하되 각급 학교의 재학 또는 중퇴자는 최종 졸업한 학교의 해

당번호에 ‘영표(○)’로 표시 합니다. <예시> 대학교 3학년 재학(중퇴) → □4 고등학교에 ‘영표(○)’로 표시 
ข้อ ⓓ : ให้กรอกตามสถาบนัการศกึษาท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษากําหนดไว้ ในกรณีท่ีได้ลาออกก่อนสําเร็จการศกึษาหรืออยูร่ะหว่างศกึษา ให้ทําเคร่ืองหมาย  “○” ลงในชอ่งท่ีตรงกบั 

ระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีเรียนจบหรืออยูร่ะหวา่งศกึษา   <ตวัอยา่ง> กําลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 3 ในมหาวิทยาลยั(ลาออกก่อนสําเร็จการศกึษา) :ให้ทําเคร่ืองหมาย “○” ลงในชอ่ง □4 มธัยมปลาย 
㉲란: 이혼할 당시의 주된 직업을 기준으로 기재합니다. 
ข้อ ⓔ : ให้กรอกอาชีพหลกัในขณะท่ีหยา่ร้าง 

□1  관리자: 정부, 기업, 단체 또는 그 내부 부서의 정책과 활동을 기획, 지휘 및 조정 (공공 및 기업고위직 등) 
□1  ผู้บริหาร: ปรับและวางแผนกิจกรรมและนโยบายของรัฐบาล,บริษัท,องค์กร และสถาบนั หรือแผนกในนัน้(ผู้บริหารระดบัสงูของรัฐบาลหรือบริษัท) 
□2  전문가 및 관련 종사자: 전문지식을 활용한 기술적 업무 (과학, 의료, 복지, 교육, 종교, 법률, 금융, 예술, 스포츠 등) 
□2  ผู้ เช่ียวชาญและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง : ทํางานด้านเทคนิคโดยนําความเช่ียวชาญเฉพาะด้านไปใช้ให้เป็นประโยชน์ (วิทยาศาสตร์, การรักษาพยาบาล,สวสัดกิาร, การอบรม, ศาสนา, กฎหมาย, การเงิน, ศลิปะ, 

กีฬา และอ่ืนๆ) 
□3  사무종사자: 관리자, 전문가 및 관련종사자를 보조하여 업무추진(행정, 경영, 보험, 감사, 상담·안내·통계 등) 
□3  เสมียน: ทําหน้าท่ีชว่ยเหลืองานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหาร,ผู้ ชํานาญการ (การบริหารและจดัการงาน, การประกนั, การตรวจสอบ, การให้คําปรึกษา ·การให้คําแนะนํา ·สถิติข้อมลู และอ่ืนๆ) 
□4  서비스종사자: 공공안전, 신변보호, 돌봄, 의료보조, 미용, 혼례 및 장례, 운송, 여가, 조리와 관련된 업무 
□4  ผู้พนกังานบริการ: ความปลอดภยัสาธารณะ, การป้องกนัสว่นบคุคล, การดแูล, การชว่ยเหลือทางการแพทย์, การเสริมสวย, งานสมรสและงานศพ, การขนสง่, ความบนัเทิง และการปรุงอาหาร 
□5  판매종사자: 영업활동을 통해 상품이나 서비스판매 (인터넷, 상점, 공공장소 등), 상품의 광고·홍보, 계산·정산 등 
□5  พนกังานขาย : ทํางานขายบริการและสินค้า (ทางอินเตอร์เน็ต,ร้านค้า,สถานท่ีสาธารณะ เป็นต้น), การโฆษณา·การประชาสมัพนัธ์สินค้า, การคํานวณ·การชําระบญัชี เป็นต้น 
□6  농림·어업숙련종사자: 작물의 재배·수확, 동물의 번식·사육, 산림의 경작·개발, 수생 동·식물 번식 및 양식 등 
□6  ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมป่าไม้ และประมง: การเพาะปลกูผลผลิตทางการเกษตร· การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร, การขยายพนัธุ์สตัว์· การเพาะเลีย้งสตัว์, การปลกู· การพฒันาป่าไม้, 

การขยายและเพาะปลกูพนัธุ์พืชนํา้และสตัว์นํา้ เป็นต้น 
□7  기능원 및 관련 기능 종사자: 광업, 제조업, 건설업에서 손과 수공구를 사용하여 기계 설치 및 정비, 제품가공 
□7  ผู้ประกอบอาชีพงานฝีมือและชา่ง : การแปรรูปผลิตภณัฑ์, การตดิตัง้และซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตและการก่อสร้างโดยใช้มือและเคร่ืองมือ 
□8  장치·기계 조작 및 조립 종사자: 기계를 조작하여 제품생산·조립, 산업용기계·장비조작, 운송장비의 운전 등 
□8  ผู้ประกอบและติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ : ควบคมุเคร่ืองจกัรทํางานการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์, การควบคมุเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อตุสาหกรรม,การขบัข่ียานพาหนะขนสง่ เป็นต้น 
□9  단순노무 종사자: 주로 간단한 수공구의 사용과 단순하고 일상적이며 육체적 노력이 요구되는 업무 
□9  ผู้ประกอบอาชีพงานไร้ฝีมือ: ทํางานท่ีไมต้่องใช้ฝีมือแตใ่ช้อปุกรณ์การทํางานท่ีไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนและแรงกาย 
□10 군인: 의무복무를 포함하여, 현재 군인신분을 유지하고 있는 경우 (국방분야에 고용된 민간인과 예비군은 제외) 
□10 ทหาร: กรณีอยูใ่นฐานะทหารรวมทัง้อยูร่ะหวา่งเข้ารับราชการทหาร (ยกเว้นบคุคลธรรมดาท่ีรับจ้างในขอบเขตการป้องกนัประเทศและทหารกองหนนุ) 
□11 학생·가사·무직: 교육기관에 재학하며 학습에만 전념하거나, 전업주부이거나, 특정한 직업이 없는 경우 
□11 นกัเรียน·แม่บ้าน·ไมมี่อาชีพกรณีอยูร่ะหวา่งศกึษาท่ีสถาบนัการศกึษาหรือเป็นแม่บ้านหรือไมมี่อาชีพประจํา 

 
 

첨 부 서 류 
เอกสารแนบ 

 

1. 협의이혼: 협의이혼의사확인서 등본 1부 
1. การหยา่แบบท่ีตกลงกนัแล้ว : สําเนารับรองใบยืนยนัการหยา่แบบท่ีตกลงกนัแล้ว 1 ฉบบั 
2. 재판이혼: 판결등본 및 확정증명서 각 1부(조정·화해 성립의 경우는 조서등본 및 송달증명서). 
2. การหยา่ร้างโดยคําพิพากษาของศาล : สําเนาคําพิพากษาและใบรับรองคําพิพากษาถึงท่ีสดุ อยา่งละ 1 ฉบบั (กรณีท่ีมีการไกลเ่กล่ีย, ประนีประนอม 

ให้นําสําเนาเอกสารบนัทึกการสอบสวนและใบรับรองการสง่คําสัง่ของศาล) 
3. 외국법원의 이혼판결에 의한 재판상 이혼 
3. การหยา่ร้างโดยคําพิพากษาของศาลตา่งประเทศ 



<태국어> [참고용] 

- 이혼판결의 정본 또는 등본과 판결확정증명서 각 1부. 
- ตวัจริงหรือสําเนาของคําพิพากษาการหย่าร้างและใบรับรองคําพิพากษาถึงท่ีสดุ อยา่งละ 1 ฉบบั 
- 패소한 피고가 우리나라 국민인 경우에 그 피고가 공시송달에 의하지 아니하고 소송의 개시에 필요한 소환 또는 명령의 송

달을 받았거나 또는 이를 받지 아니하고도 응소한 사실을 증명하는 서면 1부(판결에 의하여 이점이 명백하지 아니한 경우

에 한한다). 
- ให้แนบหนงัสือรับรองเร่ืองการยอมรับคดีทัง้ๆท่ีไมไ่ด้รับคําสัง่เรียกตวัหรือได้รับคําสัง่ หรือการเรียกตวัท่ีจําเป็นต้องในการเร่ิมดําเนินคดีฟ้องหยา่ กรณีจําเลยท่ีแพ้คดีฟ้องหยา่นัน้เป็นประชาชนเกาหลีโดยไมป่ระกาศตอ่ 

สาธารณชน 1 ฉบบั (ในกรณีเฉพาะท่ีผลประโยชน์ไมช่ดัเจนอนัเน่ืองจากคําพิพากษาเท่านัน้) 
- 위 각 서류의 번역문 1부. 
- คําแปลของเอกสารดงักลา่วข้างต้นอยา่งละ 1 ฉบบั 

※ 아래 4항은 가족관계등록관서에서 전산으로 그 내용을 확인할 수 있는 경우 첨부를 생략합니다. 

※ ในกรณีท่ีสาํนักงานทะเบียนครอบครัวสามารถตรวจสอบเนือ้หาของหัวข้อท่ี 4 ด้านล่างนีใ้นฐานข้อมูลระบบคอมพวิเตอร์ได้ไม่ต้องแนบใบรับรองของแต่ละหัวข้อการจดทะเบียน 

4. 이혼 당사자 각각의 가족관계등록부의 가족관계증명서, 혼인관계증명서 각 1통. 
4. ใบรับรองความสมัพนัธ์ทางครอบครัวจากทะเบียนความสมัพนัธ์ทางครอบครัวและใบสําคญัการสมรสของคูห่ยา่ทัง้สองฝ่าย อยา่งละ 1 ฉบบั 
5. 사건본인이 외국인인 경우 
5. ในกรณีท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ 

- 한국 방식에 의한 이혼: 사건본인 쌍방이 외국인인 경우에는 국적을 증명하는 서면(여권 또는 외국인등록증)사본 첨부 
- การหยา่ร้างตามประเพณีเกาหลี : กรณีคูห่ยา่ทัง้สองฝ่ายเป็นชาวตา่งชาติ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองสญัชาต ิ(หนงัสือเดนิทางหรือบตัรตา่งด้าว) 
- 외국 방식에 의한 이혼: 이혼증서 등본 및 국적을 증명하는 서면(여권 또는 외국인등록증) 사본 각 1부 
- การหยา่ร้างตามประเพณีตา่งประเทศ : สําเนาใบสําคญัการหยา่และสําเนาหนงัสือรับรองสญัชาติ (หนงัสือเดนิทางหรือบตัรตา่งด้าว) อยา่งละ 1 ฉบบั 

6. 친권자지정과 관련한 소명자료 
6. ข้อมลูหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการกําหนดผู้ มีอํานาจปกครองบตุร 

- 협의에 의한 경우 친권자지정 협의서등본 1부. 
- กรณีหยา่โดยความยินยอมให้แนบสําเนาหนงัสือสญัญาการกําหนดผู้ มีอํานาจปกครองบตุร 1 ฉบบั 
- 법원이 결정한 경우 심판서 정본 및 확정 증명서 1부. 
- กรณีหยา่โดยคําพิพากษาของศาลให้แนบต้นฉบบัคําพิพากษาและใบรับรองคําพิพากษาถึงท่ีสดุ อยา่งละ 1 ฉบบั 

7. 신분확인[가족관계등록예규 제443호에 의함] 
7. การยืนยนัสถานภาพ [ตามกฎทะเบียนความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฉบบัท่ี 443] 

① 재판상 이혼신고(증서등본에 의한 이혼신고 포함) 
① กรณีจดทะเบียนหย่าโดยคําพิพากษาของศาล (รวมการจดทะเบียนหยา่ด้วยสําเนาใบสําคญั) 
- 신고인이 출석한 경우 : 신분증명서 
- กรณีผู้ ร้องแสดงตวั : บตัรประจําตวัประชาชน 
- 제출인이 출석한 경우 : 제출인의 신분증명서 
- กรณีผู้แทนแสดงตวั  : บตัรประจําตวัประชาชนของผู้แทน 
- 우편제출의 경우 : 신고인의 신분증명서 사본 
- กรณีท่ีย่ืนทางไปรษณีย์ : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร้อง 
※ 신고인이 성년후견인인 경우에는 7항의 ① 서류 외에 성년후견인의 자격을 증명하는 서면도 함께 첨부해야 합니다. 
※ กรณีผู้ ร้องขอจดทะเบียนหยา่เป็นผู้ปกครองของผู้ ท่ีบรรลนิุตภิาวะ ต้องแนบใบรับรองสถานะการเป็นผู้ปกครองของผู้ ท่ีบรรลนิุตภิาวะพร้อมทัง้เอกสารตามข้อ 7 ข้อยอ่ย ① 

② 협의이혼신고 
② กรณีจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม 
- 신고인이 출석한 경우 : 신고인 일방의 신분증명서 
- กรณีผู้ ร้องแสดงตวั : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องฝ่ายเดียว 
- 신고인 불출석, 제출인 출석의 경우 : 제출인의 신분증명서 및 신고인 일방의 신분증명서 또는 서명공증 또는 인감증명서

(신고인의 신분증명서 없이 신고서에 신고인이 서명한 경우 서명공증, 신고서에 인감 날인한 경우 인감증명) 
- กรณีผู้ ร้องไมแ่สดงตวัหรือผู้แทนแสดงตวั  : บตัรประจําตวัประชาชนของผู้แทนและบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องฝ่ายเดียวหรือใบรับรองลายมือช่ือหรือตราประทบัของผู้ ร้องฝ่ายเดียว (กรณีย่ืนคําร้องขอจดทะเบียน 

หยา่ท่ีผู้ ร้องลงลายมือช่ือไว้แล้วแตไ่มนํ่าบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องมาย่ืนให้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้ ร้องหากผู้ ร้องได้ประทบัตราไว้ในคําร้องขอจดทะเบียนหยา่แล้วให้รับการรับรองตราประทบันัน้ๆ) 
- 우편제출의 경우 : 신고인 일방의 서명공증 또는 인감증명서(신고서에 서명한 경우 서명공증, 인감을 날인한 경우는 인감증

명서). 
- กรณีท่ีย่ืนทางไปรษณีย์: ใบรับรองลายมือช่ือหรือตราประทบัของผู้ ร้องฝ่ายเดียว (กรณีลงลายมือช่ือไว้ในคําร้องขอจดทะเบียนหยา่ให้รับการรับรองลายมือช่ือกรณีประทบัตราไว้ในคําร้องขอจดทะเบียนหยา่ 

ให้รับการรับรองตราประทบันัน้ๆ) 

 


