
การจดทะเบียนหย่า 

ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนหย่าต้องมาด าเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองทั้งฝ่ายชายและหญิง  
2 ครั้ง ครั้งแรกคือวันมายื่นเรื่อง ครั้งที่สองคือวันมารับทะเบียนหย่า (ในวันนี้จะต้องพาพยานมาด้วย 2 คน  
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของพยาน) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) โดยท าเป็นหนังสือสัญญาหย่า (หนังสือ
สัญญาหย่าสามารถมาท าไดท้ี่สถานเอกอัครราชทูตฯ)  

2. คู่หย่ายื่นค าร้องพร้อมหนังสือสัญญาหย่าและเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ 
3. กรณีหย่าโดยค าพิพากษาของศาล คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก  

 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 สัปดาห์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. 

** สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาท าการ โปรดตรวจสอบวันและเวลาท าการที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ 
อีกคร้ังก่อนติดต่อราชการ ** 

 
เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนหย่า 

1. ส าเนาบัตรประชาชนฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  อย่างละ 1 ใบ 
2. ส าเนาหนังสือเดินทางฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  อย่างละ 1 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านฝ่ายชายและฝ่ายหญิง   อย่างละ 1 ใบ 
4. ใบส าคัญการสมรส หรือทะเบียนสมรส  (หากสูญหายใช้ส าเนาแทนได้) 
5. ส าเนาใบส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
6. ส าเนาบัตรประชาชนพยานบุคคลสัญชาติไทย 2 คน  
7. ส าเนาหนังสือเดินทางพยานบุคคลสัญชาติไทย 2 คน 

**สถานเอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิข์อเอกสารเพ่ิมเติมจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

*พยานเดินทางมาลงนามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคู่หย่าในครั้งที่สอง** 

หมายเหตุ : 
1. หากจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสชาวเกาหลีที่เขต/อ าเภอเกาหลีแล้ว สามารถน าทะเบียนหย่าเกาหลีไปแปล

พร้อมกับรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ (เว กโย บู)  
2. น ามารับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ น าเอกสารข้างต้นไปท าเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดใน

ฐานข้อมูลของเขต/อ าเภอ เพื่อให้ทางการไทยทราบว่าตนเองได้หย่าแล้ว (หากไม่สะดวกเดินทางไปด าเนินการ
ด้วยตนเองท่ีประเทศไทย สามารถท าใบมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนไปท าแทนได้) 

3. การหย่าสามารถด าเนินการได้อีก 1 วิธี คือการหย่าต่างส านักทะเบียน (ในกรณีท่ีอีกฝ่ายอาศัยอยู่ที่ประเทศ
ไทย) รายละเอียดการด าเนินการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่  



이혼신고 

 
신청 시간 

공휴일 제외한 평일  09.00 -12.00 시 , 13.00-15.00 시 (업무시간 및 연중휴일은 

대사관 홈페이지 참고하시기 바랍니다.) **업무시간과 휴관일이 변경될 수 있으니 방문하기 전 반드시 

대사관 홈페이지 확인하시기 바랍니다.** 

 

수수료 : 없음 

신청 후 소요기간 : 신청일로부터 1주일 소요됨니다. 

 

구비 서류 

 
1. 태국 사람의 주민등록증 복사본 1부 

2. 태국 사람의 여권복사본 1 부 

3. 태국 사람의 가족등본 복사본 1 부 

4. 한국 사람의 주민등록증 (운전면허증 사용 불가) 복사본 1 부 

5. 한국 사람의 여권 사본 1 부 (여권없는 경우 한국인은 영문 주민등록등본으로 대체가능) 

6. 태국 혼인증명서 

7. 태국 개명증명서 (있으면 제출해야 함) 

8. 태국인 증인 2 명의 주민등록증 사본 1부 

**주한 태국대사관에서 구비서류 외의 추가서류 요청할 수 있는 권한이 있습니다** 

 

**반드시 부부가 동반하셔야 합니다** 

 

한국측 먼저 이혼했을 경우! 

이혼이력이 기재되는 한국 혼인관계증명서(상세)를 (1.)영문 번역및 번역공증 받고  

(2.)외교부에서영사 확인 받은 후 (3.)주한태국 대사관에서 영사확인 받아야 합니다. 태국인 

본인이 이혼 서류 가지고 (4.)다시 태국어로 번역해서 (5.)태국현지외교부에서 영사확인 받고 

(6.)태국구청에서 등록하시면 태국측 이혼이 성립됩니다. 만약 태국인 본인이 태국 방문하지 

않으면 주한 태국대사관에서 위임장 작성 해야 합니다. 위임장과 모든서류를 태국에 있는 대리

인에게 보내면 대리인이 대신 등록할 수 있습니다 
 

 
 
 
 
 
 
 


