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การจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สาหรับบุคคลสั ญชาติไทย
สำนักทะเบียนท้ องถิ่นที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์จะมีหน้ ำที่รับผิดชอบตอบคำถำมเรื่องกำรจดทะเบียนสมรส ผู้ยื่นขอทำกำรสมรส
ซึง่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ควรสอบถำมรำยละเอียดกำรดำเนินกำรที่สำนักทะเบียนที่คำดว่ำจะทำกำรสมรส
สำหรับบุคคลสัญชำติไทยและบุคคลสัญชำติสวิสซึง่ มีถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศไทย กำรดำเนินกำรเตรียมจดทะเบียนสมรสมีดงั ต่อไปนี ้
สำหรับบุคคลสัญชำติสวิสทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
 หนังสือเดินทาง
 หนังสือรั บรองสถานภาพการสมรส มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 สำมำรถขอเอกสำรนี ้ได้ ทสี่ ำนักทะเบียนประจำถิ่นฐำนเดิม
 หนังสือรั บรองถิ่นที่อยู่ มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นที่อยูใ่ ห้ บคุ คลที่ขึ ้นทะเบียนกับสถำนทูตฯ
สำหรับบุคคลสัญชำติไทย
 สาเนา “คาร้ องขอเตรี ยมการสมรส” ที่กรอกข้ อมูลโดยผู้ย่ ืนขอทาการสมรสซึ่งมีถ่ น
ิ ที่อยู่ท่ ี
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เรี ยบร้ อย
 เฉพำะกรณีที่ผ้ ยู ื่นขอทำกำรสมรสที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ไม่ได้ มำยื่นเอกสำรด้ วย คำร้ องนี ้

1.

การเตรียม
เอกสารต่ างๆ

จะเป็ นกำรแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคล สัญชำติ/ถิ่นฐำนเดิมและที่อยูข่ องผู้ยื่นขอทำกำรสมรสที่ไม่ได้ มำร่วมยื่น
เอกสำร รวมทังแจ้
้ งข้ อมูลสถำนที่ที่คำดว่ำจะทำกำรสมรส





หนังสือเดินทางประเทศไทย
สูตบิ ัตร (ท.ร 1 หรือ ท.ร. 19)
 หำกไม่ระบุชื่อสกุลของบิดำมำรดำ ต้ องระบุชื่อสกุลของบิดำมำรดำในหนังสือรับรองสถำนภำพ
ทะเบียนบ้ านหรื อแบบรับรองทะเบียนรำษฎร (ท.ร 14/1) สำหรับช่วงเวลำพำนัก 6 เดือนล่ำสุด
หนังสือรับรองสถานภาพ ซึง่ มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 หำกไม่ได้ ระบุสถำนภำพ “โสด” “หย่ำ” หรือ “หม้ ำย” ในหนังสือรับรองสถำนภำพอย่ำงชัดเจน ต้ องยื่น
สาเนาทะเบียนครอบครั ว เพิ่มเติม (ขอคัดสำเนำทะเบียนครอบครัวได้ ที่ สำนักทะเบียนกลำง
กรมกำรปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 356 96 58)
กรณีสถำนภำพ “หย่ำ” ต้ องยื่นสำเนำทะเบียนกำรหย่ำ (ค.ร. 6) เพิ่มเติม
กรณีสถำนภำพ “หม้ ำย” ต้ องยื่นมรณบัตร (ค.ร.5) ของคูส่ มรสที่ถึงแก่กรรม เพิ่มเติม





ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ช2/ช3/ช5)

สำหรับบุตรที่มีร่วมกัน
 สูตบ
ิ ัตรของบุตร (ทร.1 หรื อ ทร.19)
 หนังสือเดินทางต่ างประเทศ (ถ้ ำมี)
 ทะเบียนรั บรองบุตร (ค.ร 11) ซึง่ ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรไทยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบ (อำเภอ) ที่
เด็กมีถิ่นที่อยู่
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2.

การแปลและ
รับรองเอกสาร

ท่ำนต้ องนำเอกสำรและหนังสือรับรองต่ำง ๆไปรับรองเอกสำรที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศประจำประเทศ
ไทย สถำนเอกอัครรำชทูตฯ สำมำรถยอมรับสำเนำสูติบตั ร ทะเบียนบ้ ำน และหนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ที่รับรองสำเนำถูกต้ องโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส่วนหนังสือเดินทำงและบัตรประจำตัวประชำชน ไม่
จำเป็ นต้ องรับรองเอกสำร
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลติดต่อของกระทรวงกำรต่ำงประเทศประจำประเทศไทย
และข้ อมูล
รำยละเอียดขันตอนกำรรั
้
บรองเอกสำรได้ ในเว็บไซต์ด้ำนล่ำง
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/87789-สถำนที่รับรองเอกสำร.html

เอกสำรทังหมดที
้
่เป็ นภำษำไทยจะต้ องนำไปแปลเป็ นภำษำเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตำเลียนหรืออังกฤษ ที่
สำนักงำนแปลที่สถำนทูตฯ รับรอง (ตรวจสอบรำยชือ่ สำนักงำนแปลเอกสำรได้ ที่ รำยชือ่ สำนักงำนแปล ใน
เว็บไซต์)
ท่ำนต้ องยื่นต้ นฉบับเอกสำรที่ระบุข้ำงต้ นที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ด้ วยตนเองในระหว่ำง เวลำทำกำร ที่
เคำน์เตอร์ (ไม่ต้องนัดหมำยล่วงหน้ ำ) สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะคืนต้ นฉบับเอกสำรที่ไม่สำมำรถขอคัดเพิ่มได้
(เช่น สูติบตั ร) ให้ แก่ท่ำน
จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมประมาณ 305 ฟรังก์ สวิส และ 40 ฟรังก์ สวิส สำหรับหนังสือรับรองถิ่นที่
อยู่ของบุคคลสัญชำติสวิสที่พำนักอยู่ในต่ำงประเทศ โดยจะต้ องชำระเป็ นเงินสกุลไทยบาท ซึง่ กำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมนี ้เป็ นไปตำมบทบัญญัติเรื่องค่ำธรรมเนียมของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสมำพันธรัฐสวิส
และบทบัญญัตเิ รื่องค่ำธรรมเนียมในเรื่องงำนทะเบียน
เมื่อยื่นเอกสำรทังหมดแล้
้
ว ท่ำนต้ องกรอกคำร้ องต่ำงๆ ที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ เพิ่มเติมดังนี ้
• คำร้ องขอเตรียมกำรสมรส
• คำแถลงเรื่องเงื่อนไขในกำรจดทะเบียนสมรส
ติดต่ อสถาน
คู่สมรสจะต้ องนำส่งเอกสำรและแบบฟอร์ มที่กรอกแล้ วทังหมดด้
้
วยตนเองที่เขตที่พกั อำศัยในประเทศ
เอกอัครราชทูตฯ
สวิตเซอร์ แลนด์หรือสถำนเอกอัครรำชทูตสวิสในประเทศที่พำนักอำศัยในต่ำงประเทศสำหรับบุคคล
สัญชำติสวิสที่พำนักอยู่ในต่ำงประเทศ

3.

สำนักงำนสถำนภำพพลเรือนสวิส หรือ สำนักงำนผู้แทนสวิสสำมำรถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลที่สำมำรถ
เลือกใช้ หลังกำรสมรส
หน่วยงำนสถำนภำพพลเรือนสวิสประจำรัฐสำมำรถเรียกขอเอกสำรอื่นๆ เพิ่มเติมจำกท่ำนได้

4.
การจดทะเบียน
สมรส

สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะตรวจสอบเอกสำรพร้ อมทังรั้ บรองเอกสำร และจะส่งเอกสำรทังหมดรวมทั
้
งค
้ ำร้ อง
ต่ำงๆ ไปยังสำนักทะเบียนซึง่ มีหน้ ำที่รับผิดชอบจดทะเบียนสมรสที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จะใช้ เวลำ
ดำเนินกำรอย่ างน้ อย 2 เดือน จึงจะสำมำรถจดทะเบียนสมรสได้ บุคคลสัญชำติสวิสหรือบุคคลที่มีถนิ่ ที่อยู่
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์โปรดติดต่อสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้ องโดยตรง หลังระยะเวลำดังกล่ำว
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5.

การเดินทางเข้ า
ประเทศและการ
ขอมีถ่ นิ ที่อยู่ใน
ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์

6.

การแจ้ งเปลี่ยน
ข้ อมูลหลังการ
สมรส

บุคคลสัญชำติไทยต้ องใช้ วีซำ่ ในกำรเดินทำงเข้ ำประเทศสวิตเซอร์ แลนด์รวมทังกำรขอมี
้
ถิ่นที่อยู่ในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ หำกตัดสินใจมีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ท่ำนควรยื่นคำร้ องขอวีซำ่ ที่แผนกวีซำ่ ของ
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ในวันเดียวกัน สำหรับรำยละเอียดเรื่องกำรขอวีซำ่ กรุณำค้ นหำข้ อมูลใน เว็บไซต์
ของสถำนเอกอัครรำชทูตฯ หรือกรุณำติดต่อแผนกวีซำ่ ทำงอีเมล์: ban.visa@eda.admin.ch

สำหรับบุคคลสัญชำติสวิสที่ขึ ้นทะเบียนกับสถำนเอกอัครรำชทูตฯขอให้ ท่ำนส่งสาเนาใบสาคัญการสมรส
มำยังสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ทำงอีเมล์ เพื่อแก้ ไขข้ อมูลสถำนภำพของท่ำนในทะเบียนบุคคลสัญชำติสวิสที่
พำนักอยู่ในต่ำงประเทศให้ ตรงกับข้ อมูลปั จจุบนั
โดยทัว่ ไปแล้ ว คู่สมรสซึง่ เป็ นชำวต่ำงชำติต้องแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสถำนภำพกำรสมรสของตนเองต่อ
ประเทศของตน หำกได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพที่ต่ำงประเทศ ด้ วยเหตุนี ้จึงขอให้ ท่ำนติดต่อสถำน
เอกอัครรำชทูตไทยที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อขอบันทึกกำรสมรสที่ได้ จดทะเบียนในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ลงในทะเบียนของประเทศไทยด้ วย

หำกมีคำถำมเพิ่มเติม กรุณำติดต่อแผนกกงสุล สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ทำงอีเมล์หรือโทรศัพท์
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