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Registering a marriage in Thailand
Information for Australian citizens
This information is prepared as 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. 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 Embassy in Bangkok or 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 or Thai, 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.
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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
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 in Bangkok
After documents have been translated they must be authenticated by Thai government authorities
in Bangkok. This usually takes around two working days and a fee is payable. For information on
this service you should contact:
Bangkok

Department of Consular Affairs (Head Office)
123 Moo 3, Changwattana Road
Kwang Toong Son Hong, Khet Laksi
Bangkok
Tel +66 (0) 2 981 7171
or
Legalization Office
Klongtoey MRT station,
Bangkok
Tel. 02-5751058-60

Songkhla

Legalisation Office
Ratchadamnoen, Amphur Muang,
Songkhla
Tel. 074 326 508 - 10

Chiang Mai

Legalisation Office
Governor’s Office, Tambol Changphuek, Amphur Muang,
Chiang Mai
Tel. 053 112 748 - 50

Ubon Ratchathani

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

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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การจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทย
สถานกงสุลออสเตรเลียได้จดั เตรียมข้อมูลสาหรับพลเมืองออสเตรเลียทีม
่ ค
ี วามประสงค์จะจดทะเบียนสม
รสในประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รบั การยอมรับในประเทศ ออสเตรเลีย
หมายเหตุ: สถานกงสุลออสเตรเลียไม่สามารถให้ขอ
้ มูลในเรือ
่ งการวางแผนพิธีสมรส หรือการ
จัดหาสถานทีส
่ มรสใดๆ ในประเทศไทย

ทาไมพลเมืองออสเตรเลียถึงต้องจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย?
พิธีสมรสในประเทศไทยนัน
้ จะไม่มผ
ี ลบังคับใช้ทางกฎหมายหากไม่มก
ี ารจดทะเบียนสมรส ถึงแม้วา่ จะมี
้ ก็ตาม โดยคูส
การจัดพิธีมงคลสมรสขึน
่ มรสจะต้องแจ้งความจานงในการขอจดทะเบียนสมรสอย่างเป็ นทางการ
ณ ทีว่ า่ การอาเภอด้วยตนเอง และเพือ
่ ให้การสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ได้รบั การยอมรับภายในประเทศไทย
และประเทศออสเตรเลีย
พลเมืองออสเตรเลีย และคูส
่ มรสบางคูเ่ ลือกทีจ่ ะจดทะเบียนสมรสในประเทศออสเตรเลีย เพือ
่ หลีกเลีย่ ง
ขัน
้ ตอนปฎิบ ัติในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้ ทัง้ นี้ขน
้ ั ตอนนี้ขน
ึ้ อยูก
่ บั การ
ตัดสินใจร่วมกับของคูส
่ มรส

ทะเบียนสมรสไทยจะได้รบั การยอมรับทีป
่ ระเทศออสเตรเลียหรือไม่?
เมือ่ พลเมืองออสเตรเลียได้จดทะเบียนสมรสทีต
่ า่ งประเทศตามกฎหมายของประเทศนัน
้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
การสมรสจะมีผลตามกฏหมาย และเป็ นทีย่ อมรับในประเทศออสเตรเลียในทันที
ทัง้ นี้การสมรสต้องเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติม
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ขัน
้ ตอนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
1. ขอหนังสือรับรองสถานภาพโสด Certificate of No Impediment to Marriage (CNI)
บุคคลสัญชาติออสเตรเลียจาเป็ นต้องกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองสถานภาพโสด (Certificate
of No Impediment to Marriage (CNI)) ตามข้อกาหนดการจดทะเบียนสมรสของหน่ วยงานราชการไทย โดย
สามารถทาได้ทส
ี่ ถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพ หรือสถานกงสุลออสเตรเลียประจาจังหวัดภูเก็ต ทัง้ นี้
หน่ วยงานราชการไทยจะไม่รบั “Single Status Certificate” ซึง่ ออกโดย Births Deaths and Marriages ใน
ประเทศออสเตรเลีย
กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองสถานภาพโสด และทาการนัดหมายเพือ
่ ยืน
่ เอกสาร ณ
สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพ หรือสถานกงสุลออสเตรเลียประจาจังหวัดภูเก็ต โดยบุคคลสัญชาติ
ออสเตรเลียต้องยืน
่ เอกสารด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานยืนยันตัวตนของตนเองและคูส
่ มรส ในกรณี ทีบ
่ ค
ุ คล
สัญชาติออสเตรเลียหรือคูส
่ มรสเคยหย่าร้างหรือเป็ นหม้าย จะต้องนาใบหย่าหรือใบมรณบัตรตัวจริง หรือสาเนา
ทีร่ บั รองสาเนาถูกต้องแล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีส
่ ถานกงสุลฯ หากเอกสารนัน
้ เป็ นภาษาอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาไทย กรุณานาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และหากทัง้ ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงเป็ นชาวออสเตรเลีย
จะต้องยืน
่ ขอหนังสือรับรองสถานภาพโสดทัง้ สองฝ่ าย
เจ้าหน้าทีก
่ งสุลจะออกหนังสือรับรองสถานภาพโสด พร้อมกับรับรองสาเนาหนังสือเดินทางออสเตรเลีย
ให้ทา่ น โดยเอกสารทัง้ หมดมีอายุสามเดือน และมีคา่ ธรรมเนียม ซึง่ สามารถตรวจสอบได้จาก
phuket.consulate.gov.au

2. แปลเอกสาร
นาเอกสารทัง้ หมดไปแปลเป็ นภาษาไทยโดยบริษท
ั แปลเอกชน ซึง่ สถานกงสุลฯ ไม่สามารถแนะนา
บริษท
ั แปลให้ทา่ นได้ ทัง้ นี้ทา่ นสามารถดูรายชือ
่ บริษท
ั แปลภายในจังหวัดภูเก็ตได้ทน
ี่ ี่

3. การรับรองลายมือชือ
่ โดยสานักงานฝ่ ายสัญชาติและนิตก
ิ รณ์
นาหนังสือรับรองสถานภาพโสดพร้อมคาแปลภาษาไทย และหนังสือเดินทางไปรับรองลายมือชือ
่ และ
ลงตรานิตก
ิ รณ์ ทีส
่ านักงานฝ่ ายสัญชาติและนิตก
ิ รณ์ โดยมีส่ านักงานฝ่ ายสัญชาติและนิตก
ิ รณ์ ดงั ต่อไปนี้
กรุงเทพฯ

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทร. (02) 572 8442
หรือ
สานักงานสัญชาติและนิตกิรณ์ MRT คลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 02-5751058-60

สงขลา

ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ถนนราชดาเนิน อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. (074)
326 508–10
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เชียงใหม่

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. (053)112 748 –50

อุบลราชธานี

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตาบลแจระแม อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. (045) 344 581 –2

4. ขอจดทะเบียนสมรส ณ ทีว่ า่ การอาเภอ / สานักงานเขต
นาเอกสารข้างต้น และหนังสือเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ สานักงานเขต หรือทีว่ า่ การอาเภอ
โดยนัดหมายล่วงหน้า และควรมีลา่ มไปด้วยเพือ
่ อานวยความสะดวก ในการสือ่ สารกับเจ้าหน้าที่ ในกรณี ทท
ี่ ง้ ั
สองฝ่ ายไม่สามารถพดูภาษาไทยได้ หากท่านจัดพิธีแต่งงาน ณ สถานทีพ
่ กั ตากอากาศ ผูจ้ ดั พิธีแต่งงานของท่าน
อาจสามารถแนะนาทีว่ า่ การอาเภอใกล้ทา่ นได้
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