혼인신고
일반 정보
미혼의 태국인 배우자와 미혼의 외국인이 혼인 신고를 하는 경우 반드시 본인이 함께 와서 신청해야
하며 (신고할때, 혼인증명서 찾으러 올때 직접 2 번 방문하셔야함) 아래와 같이 서류를 준비하여 신청하시기
바랍니다. 만 20 세 이상의 성인이어야 하며, 만약 17 세 미만의 태국인 배우자와 혼인 신고를 원하는 경우,
부모님의 동의서(공문서)를 법원으로부터 발행 받아야 합니다. 만약 태국인 배우자가 이혼을 하고 재혼하는
경우 이혼 후 310 일이 경과해야 혼인신고를 할 수 있습니다.
신청 시간
평일 월요일부터 금요일 (공휴일 제외)
오전 9 시부터 12 시, 오후 1 시부터 3 시 30 분
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

*3 번과 4 번 서류는 영문 번역하고 외교부에서 영사인증 받으셔야함
수수료
없습니다.
신청 후 소요기간
신청일로부터 1 주일 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.

การจดทะเบียน มร
ชา ไทย ามารถจดทะเบียน มร ตามกฎ มายไทยได้ที่ ถานเอกอัครราชทูตฯ โดยผู้ที่จะจดทะเบียน มร
ต้องมีคุณ มบัติ ดังนี้
1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ามารถด่าเนินการด้ ยตนเอง ากอายุต่าก ่า 20 ปี แต่มากก ่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้อง
น่าบิดา/มารดา รือผู้ปกครองมาใ ้ค ามยินยอม รือต้องมี นัง ือใ ้ค ามยินยอมจากบุคคลทั้ง ามดังกล่า ข้างต้น แต่
ถ้าอายุต่าก ่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจาก าลจึง มร ได้
2. ไม่เป็นคน ิกลจริต รือไร้ค าม ามารถ
3. ไม่เป็นคู่ มร ของบุคคลอื่น
4. ไม่เป็นพี่น้องร่ มพ่อแม่เดีย กัน รือร่ มแต่พ่อ รือแม่
5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะ มร กับบุตรบุญธรรมไม่ได้
6. ญิงที่ ามีเ ียชี ิต รือการ มร ิ้น ุดลงด้ ยประการอื่น จะจดทะเบียน มร ใ ม่ได้ ลังจากที่ ย่าแล้ ไม่
น้อยก ่า 310 ัน นอกจาก
6.1 คลอดบุตรแล้ ในระ ่างนั้น
6.2 จดทะเบียน มร กับบุคคลเดิม
6.3 มีใบรับรองแพทย์ยืนยัน ่าไม่ตั้งครรภ์
6.4 าลมีค่า ั่งใ ้ มร ได้
ผู้ที่ต้องการจดทะเบียน มร คู่ มร จะต้องมาด่าเนินการที่ ถานเอกอัครราชทูตฯ เอง (ทั้งฝ่ายชายและ ญิง)
2 ครั้ง ครั้งแรก คือ ันมายื่นเรื่อง ครั้งที่ อง คือ ันมารับทะเบียน มร (ใน ันนี้จะต้องพาพยานมาด้ ย 2 คน พร้อม
่าเนาบัตรประชาชนของพยาน)
ใช้เ ลาด่าเนินการ 1 ัปดา ์ ใ ้บริการตั้งแต่เ ลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
เอก ารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน มร
บุคคล ัญชาติไทย
1. ่าเนาบัตรประชาชนไทย 1 ใบ
2. ่าเนา นัง ือเดินทาง 1 ใบ
3. ่าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. ใบรับรองโ ด (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 1 ใบ
5. ใบ ่าคัญการ ย่า รือทะเบียน ย่า (กรณีเคยจดทะเบียน มร และได้จดทะเบียน ย่าแล้ )

บุคคล ัญชาติเกา ลี
1. ่าเนาบัตรประชาชนเกา ลี 1 ใบ
2. ่าเนา นัง ือเดินทาง 1 ใบ
3. ใบรับรองโ ด (ฮน อิน ค าน กเย จึง มยอง ซอ)
4. ทะเบียนครอบครั (คา จก ค าน กเย จึง มยอง ซอ)
*เอก ารข้อ 3 และ 4 ของคนเกา ลีจะต้องแปลเป็นภา าอังกฤ และรับรองเอก ารจากกระทร งการต่างประเท
เกา ลี (เ กโย บู) มาก่อน
บุคคลชาวต่างชาติ
1. ่าเนา นัง ือเดินทาง 1 ใบ
2. ่าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. ใบรับรองโ ด
4. ทะเบียนครอบครั รือ ูติบัตร
*เอก ารข้อ 3 และ 4 ของคนต่างชาติจะต้องแปลเป็นภา าอังกฤ และรับรองเอก ารจาก ถานเอกอัครราชทูต ของ
ประเท ตนมาด้ ย
มายเ ตุ: ในกรณีที่จดทะเบียน มร ตามกฎ มายเกา ลีแล้ (จดที่เขต/อ่าเภอในประเท เกา ลีแล้ ) ามารถน่า
ทะเบียน มร (ฮน อิน ค ัน เก จึง มยอง ซอ) และ ทะเบียนครอบครัว (คา จก ค ัน เก จึง มยอง ซอ) ของเกา ลี
ไปแปลพร้อมกับรับรองเอก ารที่กระทร งการต่างประเท (เ กโย บู) และรับรองอีกครั้งที่ ถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงโซล แล้ จึงน่าเอก ารข้างต้นไปท่าเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของเขต/อ่าเภอ เพื่อใ ้ทางการไทย
ทราบ ่าตนเองได้แต่งงานแล้ ทางอ่าเภอจะบันทึกในเอก ารที่เรียก ่า“บันทึกทะเบียนฐานะแ ่งครอบครัว (คร.
22)” ในกรณีนี้ ากไม่ ามารถเดินทางกลับไปด่าเนินเรื่องที่ประเท ไทยด้ ยตนเอง ามารถท่าใบมอบอ่านาจใ ้บุคคล
อื่นในประเท ไทยด่าเนินการแทนได้ค่ะ

