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Registering a marriage in Thailand 
 
This information is a general guide to assist Australians wishing to register a marriage in Thailand 
to ensure it will be recognised as a valid marriage in Australia. Please note that Thai authorities 
will only accept a Certificate of No Impediment issued by the Australian Embassy or 
Consulate for Australian citizens who have entered on their Australian passports. If you 
have entered Thailand on a passport issued by another country, you will need to request the 
equivalent document from that country’s Embassy.  The Australian Consulate-General cannot 
provide information on other issues, such as organising celebrants or venues. 
 

Why do I need to legally register my marriage? 
 
A marriage in Thailand must be registered with Thai authorities to be a valid marriage under Thai 
law. If you do not formally register your marriage with Thai authorities you are not legally married in 
Thailand or Australia. 
 
Some couples choose to formally marry in Australia (for example at a registry office), and hold a 
separate informal ceremony and/or wedding reception with family and friends in Thailand, thereby 
avoiding the need to follow the steps below.  This is a personal decision for couples to make. 
 

Will our marriage be recognised in Australia? 
 
Marriages entered into overseas are generally recognised as valid in Australia if the marriage was 
recognised as valid under the law of the country in which it was entered into, at the time when it 
was entered into, and providing the marriage would have been recognised as valid under 
Australian law if the marriage had taken place in Australia. 
 
There is no requirement to register a marriage in Australia which takes place overseas. The foreign 
marriage certificate is prima facie evidence in Australia of the occurrence and validity of the 
marriage in that country.  Further information is available here.  
 

What steps do I need to follow to marry legally in Thailand?   
 
Step 1: Certificate of No Impediment 
 
To register your impending marriage in Thailand, you must complete an Application for a 
Certificate of No Impediment to Marriage (CNI). It is a Thai government requirement that this be 
completed at the Australian Embassy in Bangkok or the Australian Consulate in Phuket. Thai 
authorities will not accept just a “Single Status Certificate” issued by Births Deaths and Marriages 
in Australia.   
 
Please complete the Certificate of No Impediment form and make an appointment to attend either 
the Australian Consulate in Phuket. The applicant must attend the Consulate and present original 
photo identification for both themselves and their partner. If you or your partner have been married 
previously, you will need to bring the original or certified copy of the divorce certificate or former 
partner’s death certificate. If this is in a language other than English, please also bring an official 
translation. Please note that if both persons intending to marry are Australian citizens, both 
persons will need to apply for the CNI.   
 
Consular staff will provide the Certificate of No Impediment and a certified copy of your Australian 
passport during the appointment. This will be accepted by Thai authorities up to 3 months after 
issue. A fee will be charged, please refer to our website; phuket.consulate.gov.au  **Please note 
that the CNI will be available for collection on the next working day ** 
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Step 2: Translation 
 
You must have your documents translated into Thai by a translation agency (commercial fees 
apply). The Australian Consulate-General does not perform translation services or recommend one 
particular company, however to assist a list of some providers in Phuket is available here. 
 
Step 3: Authentication by Thai Department of Consular Affairs 
 
After documents have been translated they must be authenticated by Thai government authorities 
at their office listed below. For information on authentications, please contact the nearest office as 
listed below: 

 
Bangkok  Department of Consular Affairs (Head Office) 

123 Changwattana Road, Laksi Bangkok   
Tel. 094 485 5116 

 
                                    Legalisation Office 
                                    5th Floor, Zone A, MBK Centre, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 

Tel. 02 126 7612 
  

 
Songkhla   Legalisation Office            
                                    Laem Son Aon Road, Bo Yang, Mueang, Songkhla   
                                    Tel. 074 326 510 

 
 
Chiang Mai  Legalisation Office           
                                   1st Floor, Ruang Phueng 2 Building, 
                                    Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre, Mueang,  

Chiang Mai 
 Tel.  053 112 748 

 
 
Ubon Ratchathani  Legalisation Office         

Gornernor’s Office, Tambol Jaelamae, Amphur Muang, Ubon Ratchathani           
Tel.  045 344581 – 2 

 
Phuket  Legalisation Office            

Central Festival Phuket, B Floor         
Tel. 076 222 080 - 81 

 
 
Step 4: Marriage at a District Office 
 
When you have completed the above requirements, you should visit any District Office (Amphur) to 
formally register your marriage. You may wish to take an interpreter to facilitate communication 
with the Amphur officials. You may need to make an appointment before proceeding to the 
Amphur. If you are marrying at a resort location, your celebrant or wedding planner will be able to 
advise you on the location of the nearest Amphur office. 
 
NOTE: By following the steps above it is possible to register a marriage in Thailand however 
agencies and fee-based service companies are available to assist with handling these 
arrangements on your behalf.  The Consulate-General does not recommend any particular agency 
however encourages Australians to research options and make an informed decision. 
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การจดทะเบยีนสมรสภายใตก้ฎหมายไทย 

 

สถานกงสลุออสเตรเลยีไดจ้ดัเตรยีมขอ้มูลสาํหรบัพลเมอืงออสเตรเลยีทีม่คีวามประสงคจ์ะจดทะเบยีนสมร
สในประเทศไทยใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และไดร้บัการยอมรบัในประเทศ ออสเตรเลยี 

 

หมายเหตุ: สถานกงสลุออสเตรเลยีไม่สามารถใหข้อ้มูลในเร ือ่งการวางแผนพธิสีมรส 
หรอืการจดัหาสถานทีส่มรสใดๆ ในประเทศไทย 

 

ทําไมพลเมอืงออสเตรเลยีถงึตอ้งจดทะเบยีนสมรสในประเทศไทย? 

 

พธิสีมรสในประเทศไทยน้ันจะไม่มผีลบงัคบัใชท้างกฎหมายหากไม่มกีารจดทะเบยีนสมรส 
ถงึแมว้า่จะมกีารจดัพธิมีงคลสมรสขึน้ก็ตาม 
โดยคูส่มรสจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการขอจดทะเบยีนสมรสอย่างเป็นทางการ ณ ทีว่า่การอาํเภอดว้ยตนเอง 
และเพือ่ใหก้ารสมรสถกูตอ้งตามกฎหมาย ไดร้บัการยอมรบัภายในประเทศไทย และประเทศออสเตรเลยี 

 

พลเมอืงออสเตรเลยี และคูส่มรสบางคูเ่ลอืกทีจ่ะจดทะเบยีนสมรสในประเทศออสเตรเลยี 
เพือ่หลกีเลีย่งขัน้ตอนปฎบิตัใินการจดทะเบยีนสมรสในประเทศไทยตามทีร่ะบุไวด้า้นลา่งนี ้
ทัง้นีข้ ัน้ตอนนีข้ึน้อยู่กบัการตดัสนิใจรว่มกบัของคูส่มรส 

 

ทะเบยีนสมรสไทยจะไดร้บัการยอมรบัทีป่ระเทศออสเตรเลยีหรอืไม่? 

 

เมือ่พลเมอืงออสเตรเลยีไดจ้ดทะเบยีนสมรสทีต่า่งประเทศตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 
การสมรสจะมผีลตามกฏหมาย และเป็นทีย่อมรบัในประเทศออสเตรเลยีในทนัท ี
ทัง้นีก้ารสมรสตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลยี  ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ตอนการจดทะเบยีนสมรสในประเทศไทย 

 

1. ขอหนงัสอืรบัรองสถานภาพโสด Certificate of No Impediment to Marriage 

(CNI)  
บุคคลสญัชาตอิอสเตรเลยีจาํเป็นตอ้งกรอกแบบฟอรม์การขอหนังสอืรบัรองสถานภาพโสด (Certificate 

of No Impediment to Marriage (CNI)) ตามขอ้กาํหนดการจดทะเบยีนสมรสของหน่วยงานราชการไทย 
โดยสามารถทําไดท้ีส่ถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยีกรงุเทพ หรอืสถานกงสลุออสเตรเลยีประจาํจงัหวดัภเูก็ต 
ทัง้นี ้หน่วยงานราชการไทยจะไม่รบั “Single Status Certificate” ซึง่ออกโดย Births Deaths and Marriages 
ในประเทศออสเตรเลยี  
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กรณุากรอกแบบฟอรม์การขอหนังสอืรบัรองสถานภาพโสด และทําการนัดหมายเพือ่ยืน่เอกสาร ณ 
สถานกงสลุออสเตรเลยีประจาํจงัหวดัภเูกต็ โดยบุคคลสญัชาตอิอสเตรเลยีตอ้งยืน่เอกสารดว้ยตนเอง 
พรอ้มดว้ยหลกัฐานยนืยนัตวัตนของตนเองและคูส่มรส  
ในกรณีทีบุ่คคลสญัชาตอิอสเตรเลยีหรอืคูส่มรสเคยหย่ารา้งหรอืเป็นหมา้ย 
จะตอ้งนําใบหย่าหรอืใบมรณบตัรตวัจรงิ หรอืสาํเนาทีร่บัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ 
มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานกงสลุฯ หากเอกสารน้ันเป็นภาษาอืน่ทีไ่ม่ใชภ่าษาองักฤษ  
กรณุานําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และหากทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิเป็นชาวออสเตรเลยี 
จะตอ้งยืน่ขอหนังสอืรบัรองสถานภาพโสดทัง้สองฝ่าย 

 

  เจา้หนา้ทีก่งสลุจะออกหนังสอืรบัรองสถานภาพโสด 
พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาหนังสอืเดนิทางออสเตรเลยีใหท้่าน โดยเอกสารทัง้หมดมอีายุสามเดอืน 
และมคีา่ธรรมเนียม ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก phuket.consulate.gov.au ** 

ท่านสามารถรบัหนงัสอืรบัรองสถานภาพโสดไดใ้นวนัทําการถดัไป ** 
 

2. แปลเอกสาร 

นําเอกสารทัง้หมดไปแปลเป็นภาษาไทยโดยบรษิทัแปลเอกชน ซึง่สถานกงสลุฯ ไม่สามารถแนะนํา 
บรษิทัแปลใหท้่านได ้ ทัง้นีท้่านสามารถดรูายชือ่บรษิทัแปลภายในจงัหวดัภเูก็ตไดท้ีน่ี่ 

 

3. การรบัรองลายมอืชือ่โดยสํานกังานฝ่ายสญัชาตแิละนิตกิรณ ์

นําหนังสอืรบัรองสถานภาพโสดพรอ้มคาํแปลภาษาไทย และหนังสอืเดนิทางไปรบัรองลายมอืชือ่ 
และลงตรานิตกิรณท์ีส่าํนักงานฝ่ายสญัชาตแิละนิตกิรณ ์โดยมีส่าํนักงานฝ่ายสญัชาตแิละนิตกิรณด์งัตอ่ไปนี ้

 

กรุงเทพฯ   กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศถนนแจง้วฒันะ  เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ   
โทร. (02) 572 8442  

หรอื               
สาํนักงานหนังสอืเดนิทางช ัว่คราว ปทุมวนั 
ช ัน้ 5 โซน A ศนูยก์ารคา้เอ็มบเีคเซน็เตอร ์(MBK Centre) ถนนพญาไท เขตปทุมวนั 
กรงุเทพฯ 
โทร. 02 126 7612      
 

สงขลา ศนูยร์าชการจงัหวดัสงขลา ถนนราชดาํเนิน อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  โทร. (074) 
326 508–10 

เชยีงใหม่  ศนูยร์าชการจงัหวดัเชยีงใหม่ ถนนโชตนา ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม่  
โทร. (053)112 748 –50 

 

อบุลราชธานี อาคารศาลากลางจงัหวดัอบุลราชธานี ถนนแจง้สนิท ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัอบุลราชธานี   
โทร. (045) 344 581 –2 
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ภูเกต็ ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลัภูเกต็ เฟสตวิลั ชัน้ B  
โทร. (076) 222 080-1  

4. ขอจดทะเบยีนสมรส ณ ทีว่่าการอาํเภอ / สํานกังานเขต 

นําเอกสารขา้งตน้ และหนังสอืเดนิทางไปจดทะเบยีนสมรส ณ สาํนักงานเขต หรอืทีว่า่การอาํเภอ 
โดยนัดหมายลว่งหนา้ และควรมลีา่มไปดว้ยเพือ่อาํนวยความสะดวก ในการสือ่สารกบัเจา้หนา้ที ่ 
ในกรณีทีท่ ัง้สองฝ่ายไม่สามารถพดภูาษาไทยได ้หากท่านจดัพธิแีตง่งาน ณ สถานทีพ่กัตากอากาศ 
ผูจ้ดัพธิแีตง่งานของท่าน อาจสามารถแนะนําทีว่า่การอาํเภอใกลท้่านได ้ 


