
            แบบ จ. 

                                     Form E.  
สถาน                   เลขทะเบียนที่   

(Royal Thai                          )        (Registration No.)                         

  คํารองขอจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม 

(Application for Registration of Revocation of Adoption) 

ผูมีช่ือขางทายนี้ขอทําคํารองขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมตามความแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังขอความตอไปนี้ 

(The undersigned wish to apply for registration of revocation of adoption in accordance with the Civil and Commercial Code as follows)  

รายการ  (Particulars)  ผูรับบุตรบุญธรรม  (The Adopter )  บุตรบุญธรรม  (The Adopted) 

1.  ช่ือ   

    (Name) 

  

2.  สัญชาต ิ  

     (Nationality) 

  

3.  ที่อยูปจจุบัน  

     (Present address) 

  

4.  อายุ  (Age) 

     เกิดวัน เดือน ป   

     (Day, month, and year of birth)                                                                     

  

5.  ช่ือคูสมรส  

     (Name of spouse) 

  

6.  ช่ือบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรมของบุตร    

     บุญธรรม  (Name of father, mother, or legal    

     representative of the adopted) 

 
 

 

7.   ที่อยูของบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรมของ  

      บุตรบุญธรรม  (Address of  father, mother, or  

      legal representative of the adopted person) 

 

 

 

 
8.  จดทะเบียน    

     รับบุตร 

     บุญธรรม    

     (Registration      

     of Adoption)                      

ณ สํานกัทะเบยีน 

(Registration office) 

  

เลขทะเบียนที ่

(Registration No.) 

 ลงวัน เดือน ป 

(Day, month, and year) 

9.  ลายมือช่ือผูรองขอจดทะเบียน 

    (Signatures of applicants) 

  

 

คํารองขอจดทะเบียนนี้ ผูรองไดยื่นตอขาพเจา เม่ือวันที่       
(The applicants have filed this application with me on ) 

ขาพเจาไดจดทะเบียนไวแลวในเลขทะเบียนที่   
(I have inscribed this revocation of adoption in the register No.) 
                                    
หมายเหตุ  ภาษาอังกฤษที่พิมพกํากับนั้น เปนคําแปล                     นายทะเบียน 

N.B
 

.       The English version in brackets is a translation                                                     (Registrar)  

 



 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของคูสมรสผูรับบุตรบุญธรรม 

 

(Letter of consent of the spouse of the adopter) 

หนังสือนี้แสดงวาขาพเจาผูมีช่ือขางทายนี้ยินยอมให     (ช่ือผูที่รับบุตรบุญธรรม)  

(This is to certify that I, the undersigned, have given consent to     (name of the adopter) 

 

ซ่ึงเปน (สามีหรือภริยา)  ของขาพเจา จดทะเบยีนเลิกการรบั                  (ช่ือผูเปนบุตรบุญธรรม) เปนบุตรบุญธรรมได 

who is my  (husband or wife)        to register the revocation of the adoption of         (name of the adopted)) 

 

ไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ วันที ่     

         (Signed on)  

 

                       

                                     ลายมือช่ือผูใหความยินยอม  

            (Signature of the person giving consent) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของคูสมรสของผูท่ีเปนบุตรบุญธรรม 

 

(Letter of consent of the spouse of the adopted) 

หนังสือนี้แสดงวาขาพเจาผูมีช่ือขางทายนี้ยินยอมให              (ช่ือผูที่รับบุตรบุญธรรม)  

(This is to certify that I, the undersigned, have given consent to              (name of the adopter) 

 

จดทะเบียนเลิกการรับ                   (ช่ือบุตรบุญธรรม) ซ่ึงเปน (สามีหรือภริยา)  ของขาพเจา   

to register the revocation of the adoption of    (name of the  adopted)  who is my  (husband or wife) ) 

 

ไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ วันที ่     

(Signed on) 

  

                      

                                     ลายมือช่ือผูใหความยินยอม  

            (Signature of the person giving consent)       

 

หนังสือแสดงความยินยอมของบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรมของบุตรบุญธรรมซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

(Letter of consent of the father, the mother, or the legal representative of the adopted person under legal age) 

หนังสือนี้แสดงวาขาพเจาผูมีช่ือขางทายนี้ยินยอมให      (ช่ือผูที่รับบุตรบุญธรรม)  

(This is to certify that I/we, the undersigned, have given my/our consent to     (name of the adopter) 

 

จดทะเบียนเลิกการรับ                  (ช่ือผูเปนบุตรบุญธรรม) ซ่ึงเปน    (บุตรหรือผูอยูในความปกครอง)    ของขาพเจา 

to register revocation of the adoption of    (name of the adopted)   who is my (child or ward) ) 

 

ไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ วันที ่     

        (Signed on)  

 

              

                                   ลายมือช่ือผูใหความยินยอม  

         (Signature of the person giving consent)       
 


