
혼인신고 
일반 정보 

미혼의 태국인 배우자와 미혼의 외국인이 혼인 신고를 하는 경우 반드시 본인이 함께 와서 신청해야 

하며 (신고할때, 혼인증명서 찾으러 올때 직접 2번 방문하셔야함) 아래와 같이 서류를 준비하여 신청하시기 

바랍니다. 만 20세 이상의 성인이어야 하며, 만약 17세 미만의 태국인 배우자와 혼인 신고를 원하는 경우, 

부모님의 동의서(공문서)를 법원으로부터 발행 받아야 합니다. 만약 태국인 배우자가 이혼을 하고 재혼하는 

경우 이혼 후 310일이 경과해야 혼인신고를 할 수 있습니다. 

 

신청 시간 

평일 월요일부터 금요일 (공휴일 제외) 

오전 9시부터 12시, 오후 1시부터 3시 30분 

 

필요한 서류 

태국인 

1. 태국주민등록증 사본 1 장 

2. 태국여권 사본 1 장 

3. 태국 가족등본 사본 1 장 

4. 미혼증명서 (기간 6 개월 미만) 

5. 이혼증명서 있으면 제출해야함 

 

한국인 

1. 한국주민등록증 사본 1 장 

2. 한국여권 사본 1 장 

3. 혼인관계증명서 (상세로) 

4. 가족관계증명서 

*3번과 4번 서류는 영문 번역하고 외교부에서 영사인증 받으셔야함 

 

수수료 

없습니다. 

신청 후 소요기간 

신청일로부터 1주일 소요됨니다. 

• 한국측 먼저 혼인했을 경우! 

한국 혼인증명서와 가족관계증명서를  (1.)영문 번역하고 (2.)외교통상부에서 영사 인증 받은  

다음에 (3.)태국 대사관에서 영사확인 받아서 태국 사람이 한국혼인증명서와 가족관계증명서를 가지고  

태국 현지 구청에서 등록하면 태국측 혼인관계가 성립됩니다. 만약 태국 사람이 직접 태국에 못 간다면  

태국 대사관에서 위임장 만들어 태국에 있는 대리인한테 보내서 대신 등록할 수 있습니다. 



การจดทะเบียนสมรส 
ชาวไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถด่าเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่่ากว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้อง

น่าบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมหรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่
ถ้าอายุต่่ากว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงสมรสได้ 

2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ 
3. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอ่ืน 
4. ไม่เป็นพ่ีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน หรือร่วมแต่พ่อหรือแม่ 
5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ 
6. หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้หลังจากท่ีหย่าแล้วไม่

น้อยกว่า 310 วัน นอกจาก 
6.1 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 
6.2 จดทะเบียนสมรสกับบุคคลเดิม 
6.3 มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์ 
6.4 ศาลมีค่าสั่งให้สมรสได้ 
ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาด่าเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอง (ทั้งฝ่ายชายและหญิง)  

2 ครั้ง ครั้งแรก คือ วันมายื่นเรื่อง ครั้งที่สอง คือ วันมารับทะเบียนสมรส (ในวันนี้จะต้องพาพยานมาด้วย 2 คน พร้อม
ส่าเนาบัตรประชาชนของพยาน)  
 

ใช้เวลาด่าเนินการ 1 สัปดาห์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรส 
บุคคลสัญชาติไทย 

1. ส่าเนาบัตรประชาชนไทย 1 ใบ 
2. ส่าเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ 
3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
4. ใบรับรองโสด (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 1 ใบ 
5. ใบส่าคัญการหย่าหรือทะเบียนหย่า (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว) 

  



บุคคลสัญชาติเกาหลี 
1. ส่าเนาบัตรประชาชนเกาหลี 1 ใบ 
2. ส่าเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ 
3. ใบรับรองโสด (ฮน อิน ควาน กเย จึง มยอง ซอ) 
4. ทะเบียนครอบครัว (คา จก ควาน กเย จึง มยอง ซอ) 

*เอกสารข้อ 3 และ 4 ของคนเกาหลีจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ
เกาหลี (เว กโย บู) มาก่อน 
 
บุคคลชาวต่างชาติ 

1. ส่าเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ 
2. ส่าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
3. ใบรับรองโสด 
4. ทะเบียนครอบครัว หรือ สูติบัตร 

*เอกสารข้อ 3 และ 4 ของคนต่างชาติจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตของ
ประเทศตนมาด้วย 

 
หมายเหตุ: ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเกาหลีแล้ว (จดที่เขต/อ่าเภอในประเทศเกาหลีแล้ว) สามารถน่า 
ทะเบียนสมรส (ฮน อิน ควัน เก จึง มยอง ซอ) และ ทะเบียนครอบครัว (คา จก ควัน เก จึง มยอง ซอ) ของเกาหลี  
ไปแปลพร้อมกับรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ (เว กโย บู) และรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงโซล แล้วจึงน่าเอกสารข้างต้นไปท่าเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของเขต/อ่าเภอ เพ่ือให้ทางการไทย
ทราบว่าตนเองได้แต่งงานแล้ว ทางอ่าเภอจะบันทึกในเอกสารที่เรียกว่า“บันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.
22)” ในกรณีนี้หากไม่สามารถเดินทางกลับไปด่าเนินเรื่องที่ประเทศไทยด้วยตนเอง สามารถท่าใบมอบอ่านาจให้บุคคล
อ่ืนในประเทศไทยด่าเนินการแทนได้ค่ะ 
 
 
 
 
 
 

 


