
ค��ร�องน	ต	กรณขอจดทะเบ�ยนสมรส ณ สถ�นกงส�ลใหญ  ณ นครแฟรงกเฟ#รต
Antrag auf Eheschließung beim Thailändischen Generalkonsulat in Frankfurt/M

ว�นท��/Date ...........................................

ร�ยก�ร ฝ%�ยช�ย/Man ฝ%�ยหญ	ง/Woman
ช��อต�ว-นามสก�ลภาษาไทย

Name in Thai

ช��อต�ว-นามสก�ลภาษาอ�งกฤษ
Name in English

ท��อย� ตามทะเบ�ยนบ$านไทย
Address in Hausregister 

or in Homeland

ท��อย� ในประเทศเยอรมน�
Address in Germany

ว�น เด�อน ป* เก+ด
Date of Birth

สถานท��เก+ด
Place of Birth

อาช�พ
Occupation

ช��อพ อ (ภาษาไทย)
Father’s name in Thai

ช��อพ อ (ภาษาอ�งกฤษ)
Father’s name in English

ช��อแม  (ภาษาไทย)
Mother’s name in Thai

ช��อแม  (ภาษาอ�งกฤษ)
Mother’s name in English

เอกสารท��ย��น £ หน�งส�อร�บรองโสด/ร�บรองโสดหล�งหย า/
      ร�บรองโสดหล�งค� ช�ว+ตถ4งแก กรรม (ต�วจร+ง)
£ ส6าเนาหน�งส�อเด+นทาง 1 ช�ด
£ ส6าเนาทะเบ�ยนบ$านไทย 1 ช�ด
£ ส6าเนาบ�ตรประจ6าต�วประชาชน 1 ช�ด
£ ส6าเนาใบแสดงท��อย� ในเยอรมน� 1 ช�ด
£ อ��น ๆ .................................................
.................................................................

£ หน�งส�อร�บรองโสด/ร�บรองโสดหล�งหย า/
      ร�บรองโสดหล�งค� ช�ว+ตถ4งแก กรรม (ต�วจร+ง)
£ ส6าเนาหน�งส�อเด+นทาง 1 ช�ด
£ ส6าเนาทะเบ�ยนบ$านไทย 1 ช�ด
£ ส6าเนาบ�ตรประจ6าต�วประชาชน 1 ช�ด
£ ส6าเนาใบแสดงท��อย� ในเยอรมน� 1 ช�ด
£ อ��น ๆ ..................................................
..................................................................

ลงช��อ
Signature

เบอร9โทรศ�พท9/Phone No.



ร�ยละเอ�ยดก�รจดทะเบ�ยนสมรสต�มกฎหม�ยไทย 
ท�0สถ�นกงส�ลใหญ  ณ นครแฟรงกเฟ#รต

สถานกงส�ลใหญ  ฯ  ไม ร1บจดทะเบ�ยนสมรสระหว �งคนส1ญช�ต	ไทยก1บส1ญช�ต	เยอรม1น ร�บเฉพาะ
คนส�ญชาต+ไทยก�บคนส�ญชาต+ไทย หร�อ คนส�ญชาต+ไทยก�บคนส�ญชาต+อ��น เท าน�Bน

ท�BงฝDายชายและฝDายหญ+ง ต$องย��นเอกสารเหม�อนก�น ด�งน�B
1. หน�งส�อร�บรองโสด   (ต�วจร+ง) ถ$าเคยแต งงานและหย ามาก อน ต$องเปEนหน�งส�อร�บรองโสดว าหล�งหย า

ไม ได$แต งงานอ�กเลย หร�อถ$าค� ช�ว+ตเส�ยช�ว+ต ต$องเปEนหน�งส�อร�บรองโสดว า หล�งค� ช�ว+ตเส�ยช�ว+ตแล$ว
ไม ได$แต งงานอ�ก หน�งส�อร�บรองโสดน�B ต$องม�อาย�ไม เก+น 6 เด�อน น�บต�Bงแต ว�นท��ออก

2. ส6าเนาหน�งส�อเด+นทาง 1 ช�ด
3. ส6าเนาใบแสดงท��อย� ในเยอรมน� (Anmeldung) 1 ช�ด
4. เอกสารท��เก��ยวข$องอ��น ๆ แล$วแต กรณ� เช น ใบส6าค�ญการหย าหร�อค6าพ+พากษาหย า มรณบ�ตร หร�อ

ใบส6าค�ญการเปล��ยนช��อหร�อนามสก�ล เปEนต$น

ถ$าท านไม ม�หน�งส�อร�บรองโสด ท านสามารถมามอบอ6านาจท��สถานกงส�ลใหญ  เพ��อให$ญาต+ไปขอ
หน�งส�อร�บรองโสดท��อ6าเภอได$

● ถ$าท านเคยแต งเคยหย าตามกฎหมายเยอรม�น หร�อ ตามกฎหมายไทยท��สถานท�ตหร�อสถานกงส�ลใหญ 
ต$องแจ$งให$อ6าเภอท��เม�องไทยทราบด$วย เพ��อขอใบร�บรองโสดหล�งหย า 

 ถ$าเคยแต งและหย าตามกฎหมายเยอรม�น ให$น6าทะเบ�ยนสมรสไปร�บรองท�� Regierungspräsidium
หล�งจากน�Bนน6าทะเบ�ยนสมรสท��ร�บรองแล$ว พร$อมค6าพ+พากษาหย าไปแปลเปEนภาษาไทยโดยล าม
ท��ได$ร�บอน�ญาตจากศาล และก อนท6าหน�งส�อมอบอ6านาจ ต$องย��นทะเบ�ยนสมรสและค6าพ+พากษาหย า
พร$อมค6าแปลให$สถานกงส�ลใหญ ฯ ร�บรองก อน (ท6าหน�งส�อมอบอ6านาจ ขอข$อม�ลเพ+�มเต+มท��แผนก
ออกหน�งส�อมอบอ6านาจ)

 ถ$าเคยแต งและหย าตามกฎหมายไทยท��สถานท�ตหร�อสถานกงส�ลไทยในเยอรมน� ให$ใช$
ทะเบ�ยนสมรสและใบส6าค�ญการหย าของไทยย��นประกอบการท6าหน�งส�อมอบอ6านาจ 

 ถ$าค� ช�ว+ตถ4งแก กรรม ต$องขอใบร�บรองโสดหล�งค� ช�ว+ตถ4งแก กรรม  
ในกรณ�ท��ค� สมรสเปEนชาวเยอรม�น และท านไม เคยแจ$งการแต งงานต อทางการไทย ท านต$องแจ$ง
โดยน6าทะเบ�ยนสมรสและมรณบ�ตรไปร�บรองท�� Regierungspräsidium แล$วน6าไปแปลเปEน
ภาษาไทย โดยล ามท��ได$ร�บอน�ญาตจากศาล (รายละเอ�ยดเอกสารท��ต$องใช$เพ+�มเต+ม ด�ท��ค6าร$องขอ
ท6าหน�งส�อมอบอ6านาจ)

Royal Thai Consulate-General
Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-69 86 8 205, Fax 069-69 86 8 228


