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การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยสามารถดาเนินการได้ ที่สานักทะเบียนไทยต่างๆ (อาเภอ) บุคคลสัญชาติสวิสที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยต้ องยื่นใบ
ขอทาการสมรส ( Marriage Application ) ตามที่กาหนดไว้ โดยหน่วยงานทะเบียนไทย เอกสารนี ้จัดทาขึ ้นในรูปแบบของ“หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส” ซึง่
จะต้ องดาเนินการขอล่วงหน้ าที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ การขอรับเอกสารดังกล่าวมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้

1.
การเตรี ยม
เอกสารต่ างๆ

สาหรับบุคคลสัญชาติสวิส
 หนังสือเดินทาง
 หนังสือรั บรองสถานภาพการสมรส มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 สามารถขอเอกสารนี ้ได้ ที่สานักทะเบียนประจาถิ่นฐานเดิม
 หนังสือรั บรองถิ่นที่อยู่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 สามารถขอเอกสารนี ้ได้ ที่สานักทะเบียนท้ องถิ่นที่พานักอยู่
 สาหรับผู้ที่ขึ ้นทะเบียนกับสถานทูตฯ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เอกสารฉบับนี ้
สาหรับการออกเอกสาร Marriage Application ต้ องยื่นเอกสารดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม เนื่องจากหน่วยงานราชการไทยร้ องขอ
 หนังสือรั บรองรายได้ หรื อทรั พย์ สิน
 สาหรับบุคคลทางาน: หนังสือรับรองการทางานพร้ อมระบุเงินเดือน ซึง่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (สถานเอกอัครราชทูต
ฯ ไม่รับหนังสือแสดงการชาระภาษีหรือเอกสารแสดงการจ่ายเงินเดือน)
 สาหรับบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว: สาเนาทะเบียนการค้ าและสาเนาบัญชีธนาคาร สาหรับระยะเวลา 3 เดือน
ล่าสุด
 สาหรับผู้รับเงินบานาญ: หนังสือรับรองเงินบานาญ ซึง่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 ที่อยู่ของบุคคลอ้ างอิงในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จานวน 2 แห่ ง
 บุคคลอ้ างอิงอาจเป็ นบุคคลในครอบครัวและ/หรือเพื่อน
 เพียงแจ้ งข้ อมูลที่อยู่ลงในกระดาษขนาดเอ-4 ก็เพียงพอ
สาหรับบุคคลสัญชาติไทย
 หนังสือเดินทางประเทศไทยหรื อบัตรประจาตัวประชาชนไทย (กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง)
 สูติบัตร (ท.ร 1 หรื อ ท.ร. 19)
 หากไม่ระบุชื่อสกุลของบิดามารดา ต้ องระบุชื่อสกุลของบิดามารดาในหนังสือรับรองสถานภาพ
 ทะเบียนบ้ านหรื อแบบรับรองทะเบียนราษฎร (ท.ร 14/1) สาหรับช่วงเวลาพานัก 6 เดือนล่าสุด
 หนังสือรั บรองสถานภาพก่อนการสมรส ซึง่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 หากไม่ได้ ระบุสถานภาพ “โสด” “หย่า” หรือ “หม้ าย” ในหนังสือรับรองสถานภาพอย่างชัดเจน ต้ องยื่น สาเนา
ทะเบียนครอบครัว เพิ่มเติม (ขอคัดสาเนาทะเบียนครอบครัวได้ ที่ สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ถนน
นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 356 96 58)
 กรณีสถานภาพ “หย่า” ต้ องยื่นสาเนาทะเบียนการหย่า (ค.ร. 6) เพิ่มเติม
 กรณีสถานภาพ “หม้ าย” ต้ องยื่นมรณบัตร (ค.ร.5) ของคู่สมรสที่ถงึ แก่กรรม เพิ่มเติม
 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ช2/ช3/ช5)
สาหรับบุตรที่มีร่วมกัน
 สูติบัตรของบุตร (ทร.1 หรื อ ทร.19)
 หนังสือเดินทางต่ างประเทศ (ถ้ ามี)
 ทะเบียนรั บรองบุตร (ค.ร 11) ) ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการไทยที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ (อาเภอ) ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่
 หรือมิฉะนันบิ
้ ดามารดาต้ องแถลงขณะจดทะเบียนสมรสว่าทังคู
้ ่มีบตุ รร่วมกัน เพื่อที่เด็กจะได้ เป็ นบุตรชอบด้ วย
กฎหมายและมีการระบุไว้ ในบันทึกของทะเบียนสมรส (ค.ร.2)
ท่านต้ องนาเอกสารและหนังสือรับรองต่าง ๆไปรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศประจาประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ
สามารถยอมรับสาเนาสูติบตั ร ทะเบียนบ้ าน และหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ส่วนหนังสือเดินทางและบัตรประจาตัวประชาชน ไม่จาเป็ นต้ องรับรองเอกสาร

2.
ท่านสามารถตรวจสอบข้ อมูลติดต่อของกระทรวงการต่างประเทศประจาประเทศไทย
และข้ อมูลรายละเอียดขันตอนการรั
้
บรอง
การรั บรอง
เอกสารได้ ในเว็บไซต์ด้านล่าง
เอกสารและการ
่
แปลเอกสาร http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/87789-สถานทีร ับรองเอกสาร.html
เอกสารทังหมดที
้
่เป็ นภาษาไทยจะต้ องนาไปแปลเป็ นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียนหรืออังกฤษ ที่สานักงานแปลที่สถานทูตฯ
รับรอง (ตรวจสอบรายชื่อสานักงานแปลเอกสารได้ ที่ รายชื่อสานักงานแปล ในเว็บไซต์)

3.
ติดต่ อสถาน
เอกอัครราชทูต
ฯ

ท่านต้ องยื่นต้ นฉบับเอกสารที่ระบุข้างต้ นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในระหว่าง เวลาทาการ ทีเ่ คาน์เตอร์ (ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้ า)
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะคืนต้ นฉบับเอกสารที่ไม่สามารถขอคัดเพิ่มได้ (เช่น สูติบตั ร) ให้ แก่ท่าน
สาหรับการออกใบขอและการตรวจเอกสารต่างประเทศทังหมดจะมี
้
ค่าธรรมเนียมทังหมดประมาณ
้
700 ฟรังก์ สวิส โดยจะต้ องชาระ
เป็ นเงินสดในสกุลไทยบาท ซึง่ การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้เป็ นไปตามบทบัญญัติเรื่องค่าธรรมเนียมของกระทรวงการต่างประเทศ
สมาพันธรัฐสวิสและบทบัญญัติเรื่องค่าธรรมเนียมในเรื่องงานทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิในการเรียกค่าใช้ จ่ายเพิ่มติมล่
วงหน้ า ถ้ าสถานเอกอัครราชทูตฯพิจารณาว่ามีความจาเป็ นในขันตอนการพิ
้
จารณา ในขันตอนสุ
้
ดท้ าย สถานเอกอัครราชทูตฯจะคืน
ทุกค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินให้
เมื่อยื่นเอกสารด้ วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ ให้ กรอกแบบฟอร์ มดังต่อไปนี ้:
 ใบขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส(แบบฟอร์ ม 0-34-B)
 คาแถลงเรื่องเงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรส (แบบฟอร์ ม 0.35)
คู่สมรสจะต้ องนาส่งเอกสารและแบบฟอร์ มที่กรอกแล้ วทังหมดด้
้
วยตนเองที่เขตที่พกั อาศัยในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์หรือสถาน
เอกอัครราชทูตสวิสในประเทศที่พานักอาศัยในต่างประเทศสาหรับบุคคลสัญชาติสวิสที่พานักอยู่ในต่างประเทศ
สานักงานสถานภาพพลเรือนสวิส หรือ สานักงานผู้แทนสวิสสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลที่สามารถเลือกใช้ หลังการสมรส
หน่วยงานสถานภาพพลเรือนสวิสประจารัฐต่าง ๆสามารถเรียกขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านได้
เอกสารและแบบฟอร์ มทังหมดจะถู
้
กส่งไปยังหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่ในการออก “หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส” ซึง่ จะใช้
ระยะเวลในาการดาเนินการประมาณ 2 -3 เดือน

4.
การดาเนินการ
ขอจดทะเบียน
สมรส

ในทันทีที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้ รับ “หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส” จากหน่วยงานสวิสแล้ ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออก
“ใบขอทาการสมรส” (Marriage Application) เป็ นภาษาอังกฤษ จากนัน้ คู่สมรสต้ องนา “ใบขอทาการสมรส” ( Marriage
Application ) ไปแปลเป็ นภาษาไทยและนาทัง้ “ใบขอทาการสมรส” ต้ นฉบับและฉบับแปลไปให้ กระทรวงการต่างประเทศรับรองเพือ่
ใช้ สาหรับการจดทะเบียนสมรสที่สานักงานเขต ประเทศไทย

นอกจาก “ใบขอทาการสมรส” ( Marriage Application ) แล้ ว บุคคลสัญชาติสวิสต้ องแสดงหนังสือเดินทางต่อสานักงานเขตด้ วย
สาหรับข้ อมูลเรื่องการจดทะเบียนสมรส กรุณาสอบถามหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้ อง
5.
การลงทะเบียน
การสมรสที่
ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์

หลังจากทาการสมรสเรียบร้ อยแล้ ว จะต้ องยื่นเอกสารสาเนาทะเบียนสมรสที่ได้ รับการรับรองจากกระทรวงการต่ างประเทศ
(ค.ร.2) จานวน 1 ชุด พร้ อมคาแปล (ตามข้ อมูลที่แจ้ งไว้ ในข้ อ 2) ให้ แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ อนึง่ คู่สมรสจะต้ องร้ องขอคัดสาเนา
ทะเบียนการสมรสเพิ่มเติมที่สานักทะเบียนไทย (ไม่ใช่ใบสาคัญการสมรสที่มีกรอบสี)
การดาเนินการลงทะเบียนการสมรสในทะเบียนราษฎร์ สวิสที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์จะใช้ เวลาอย่ างน้ อย 2 เดือน หลังจากนัน้
สานักงานสถานภาพพลเรือนประจาภูมิลาเนาของท่านสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการลงทะเบียนและการออกหนังสือรับรอง
ต่างๆ (เช่น หนังสือยืนยันการสมรส) ได้ ตามคาเรียกร้ อง

หากมีคาถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์
กรุงเทพฯ 07.06.2018
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