Getting married in Thailand
This information sheet is to assist Australian citizens and Australian permanent residents wishing to register
a marriage in Thailand to ensure it will be recognised as a valid marriage in Australia. The Embassy
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.

Will our marriage be recognised in Australia?
Since 1 January 1995 any legal marriage performed in an overseas country, which would have been legal
had it been performed in Australia, is accepted as a legal marriage under Australian law. For further
information, please refer to the Australian Attorney-General’s Department website; ag.gov.au

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 Embassy
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 your 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.
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; Thailand.embassy.gov.au
Step 2: Translation
You must have your documents translated into Thai at a private translation agency. There are many in
Bangkok who can do this for you. The Australian Embassy cannot recommend any particular translation
agency.
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Step 3: Authentication of documents by Thai Department of Consular Affairs
After the documents have been translated they must be authenticated by Thai authorities. This generally
takes two working days, a fee is payable. For information on authentications, please contact the nearest
office as listed below:
Bangkok

-

Department of Consular Affairs (Head Office)
123 Moo 3, Changwattana Road, Kwang ToongSon Hong, Khet Laksi, Bangkok
Tel. 02 981 7171

-

Legalization Office
Klongtoey MRT station, Bangkok
Tel. 02-5751058-60

Songkhla

-

Legalisation Office
S, 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

or

Step 4: Marriage at the Amphur Office
When you have completed the above requirements, 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. Providing all of the documentation is correct, your marriage certificate will be issued at this time.

Consular Services Section, Australian Embassy Bangkok - Contact Details
Address:

Australian Embassy Bangkok
181 Wireless Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330

Email:

consular.bangkok@dfat.gov.au

การขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทย
ข ้อมูลนี ใช ้สําหร ับบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย
และผู ้มีถนพํ
ิ านักถาวรในประเทศออสเตรเลียทีมีความจํานงขอจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
เพือให ้การสมรสนันเป็ นทียอมร ับในประเทศออสเตรเลีย ทังนี ทางสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียไม่สามารถให ้ข ้อมูลอืนๆ เช่น
ผู ้จัดพิธท
ี างศาสนา หรือสถานทีจัดงานได ้
การสมรสในประเทศไทยจําเป็ นต ้องมีการจดทะเบียนกับหน่ วยงานราชการไทย
เพือให ้การสมรสดังกล่าวถูกต ้องตามกฎหมายไทย หากท่านไม่ได ้ทําการจดทะเบียนสมรสอย่างเป็ นทางการกับหน่ วยงานราชการไทย
การสมรสดังกล่าวยังไม่ถอ
ื ว่าถูกต ้องตามกฎหมายของประเทศไทยหรือประเทศออสเตรเลีย
ตังแต่วน
ั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2538
การจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต ้องตามกฎหมายในต่างประเทศเป็ นทียอมร ับในประเทศออสเตรเลียภายใต ้กฎหมายออสเตรเลีย
สําหร ับข ้อมูลเพิมเติม กรุณาอ ้างอิงจาก Australian Attorney-General’s Department ag.gov.au
ขันตอนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

1. หนังสือร ับรองสถานภาพโสด Certificate of No Impediment to Marriage (CNI)
บุคคลสัญชาติออสเตรเลียจําเป็ นต ้องกรอกแบบฟอร ์มการขอหนังสือร ับรองสถานภาพโสด (Certificate of No
Impediment to Marriage (CNI)) ตามข ้อกําหนดการจดทะเบียนสมรสของหน่ วยงานราชการไทย
โดยสามารถทําได ้ทีสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพ หรือสถานกงสุลออสเตรเลียประจําจังหวัดภูเก็ต ทังนี
หน่ วยงานราชการไทยจะไม่ร ับ “Single Status Certificate” ซึงออกโดย Births Deaths and Marriages ในประเทศออสเตรเลีย
กรุณากรอกแบบฟอร ์มการขอหนังสือร ับรองสถานภาพโสด และทําการนัดหมายเพือยืนเอกสาร ณ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพ หรือสถานกงสุลออสเตรเลียประจําจังหวัดภูเก็ต ทังนี
บุคคลสัญชาติออสเตรเลียต ้องมาทีสถานทูตฯ ด ้วยตนเอง และยืนเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน)
ของทังสองฝ่ ายต่อเจ ้าหน้าทีกงสุล หากท่านหรือคูส
่ มรสของท่านเคยหย่าร ้างหรือเป็ นหม้าย จะต ้องนํ าใบหย่าหรือมรณบัตรตัวจริง
หรือสําเนาทีร ับรองสําเนาถูกต ้องแล ้ว มาแสดงต่อเจ ้าหน้าที หากเอกสารนันเป็ นภาษาอืนทีไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
กรุณานํ าคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด ้วย และหากทังฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงเป็ นชาวออสเตรเลีย
จะต ้องยืนขอหนังสือร ับรองสถานภาพโสดทังสองฝ่ าย
เจ ้าหน้าทีกงสุลจะออกหนังสือร ับรองสถานภาพโสด
พร ้อมกับร ับรองสําเนาหนังสือเดินทางออสเตรเลียให ้บุคคลสัญชาติออสเตรเลีย โดยเอกสารทังหมดมีอายุ 3 เดือน และมีคา่ ธรรมเนี ยม
ซึงสามารถตรวจสอบได ้จาก Thailand.embassy.gov.au

2. การแปล

ท่านต ้องนํ าเอกสารทังหมดแปลเป็ นภาษาไทยโดยบริษท
ั แปลเอกชน ซึงมีอยู่ทวไป
ั
สถานทูตฯ
ไม่สามารถแนะนํ าบริษท
ั แปลให ้ท่านได ้

3. การร ับรองลายมือชือโดยสํานักงานฝ่ายส ัญชาติและนิ ตก
ิ รณ์

ท่านสามารถนํ าหนังสือร ับรองสถานภาพโสดและสําเนาหนังสือเดินทาง พร ้อมคําแปลภาษาไทย
ไปร ับรองลายมือชือของเจ ้าหน้าทีสถานทูตฯ ได ้ทีสํานักงานฝ่ ายสัญชาติและนิ ตก
ิ รณ์ดงั ต่อไปนี
กรุงเทพฯ

หรือ

- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
123 หมู่ 3 แขวงทุ่งสองห ้อง ถนนแจ ้งวัฒนะ
เขตหลักสี กรุงเทพฯ
โทร. 02 575 1061 หรือ 02 575 1057
- สํานักงานส ัญชาติและนิ ตก
ิ รณ์ MRT คลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 02-5751058-60

สงขลา

- ศู นย ์ราชการจ ังหว ัดสงขลา
ถนนราชดําเนิ น อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 074 326 508 – 10

เชียงใหม่ -

ศู นย ์ราชการจ ังหว ัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตําบลช ้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053 112 748 – 50

อุบลราชธานี - อาคารศาลากลางจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ถนนแจ ้งสนิ ท ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045 344 581 – 2

4. การจดทะเบียนสมรส ณ ทีว่าการอําเภอ
ท่านสามารถนํ าเอกสารดังกล่าวข ้างต ้น และหนังสือเดินทาง ไปจดทะเบียนสมรส ณ ทีว่าการอําเภอ
โดยทําการนัดหมายล่วงหน้า และควรมีล่ามไปด ้วยเพืออํานวยความสะดวกในการสือสารกับเจ ้าหน้าทีทีอําเภอ
ในกรณี ททั
ี งสองฝ่ ายไม่สามารถพูดภาษาไทยได ้ หากท่านจัดพิธแี ต่งงาน ณ สถานทีพักตากอากาศ
ผู ้จัดพิธแี ต่งงานของท่านอาจสามารถแนะนํ าทีว่าการอําเภอใกล ้ท่านได ้
ติดต่อแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพ
ทีอยู่
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพ
181 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล

consular.bangkok@dfat.gov.au

