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CHECKLISTE 1
Zusammengefasst benötigen Sie für die thailändisch-deutsche Heirat i.d.R. nachfolgende Dokumente:
ggf. Einverständniserklärung der Eltern Ihrer thailändischen Verlobten (กรณีเปนผูเยาว ตองมีหนังสือยินยอมจาก
บิดา-มารดา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวตางชาติได [ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของฝายชายดวย])
; Geburtsurkunde (สูติบัตร) oder Geburtsortsbescheinigung (หรือหนังสือรับรองการเกิดที่มีขอมูลครบถวน กลาวคือ
ชื่อ-สกุล วันเดือนปเกิด และสถานที่เกิดของผูรอง พรอมทั้งชื่อ-สกุลของบิดา-มารดา โดยควรระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาดวย)
; Ledigkeits- bzw. Familienstandsbescheinigung (หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งในกรณีที่เคยจดทะเบียน
สมรสมากอนและหยาแลวหรือสามีคนเดิมเสียชีวิต ตองระบุขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับการหยาหรือการเสียชีวิตนั้น ๆ)
ggf. Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners (มรณบัตร [กรณีสามีคนเดิมเสียชีวิตระหวางสมรส])
ggf. Heiratseintrag (aller Vorehen, mit Protokoll) (ทะเบียนสมรสพรอมบันทึก [ค.ร.2, ในกรณีหยา]) bzw. Heiratsurkunde (หรือใบสําคัญการสมรส [ค.ร.3, ในกรณีสามีคนเดิมเสียชีวิต] ของการจดทะเบียนสมรสทุกครั้ง)
ggf. Scheidungsurkunde (aller Vorehen) (ใบสําคัญการหยา [ค.ร.7] ของการหยาทุกครั้ง)
u. ggf. Scheidungseintrag (aller Vorehen, mit Protokoll) (ทะเบียนการหยาพรอมบันทึก [ค.ร.6] ของการหยาทุกครั้ง)
bzw. ggf. Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk oder Scheidungsurkunde (กรณีฟองหยา ตองมีคําพิพากษา
เรื่องหยา พรอมหนังสือรับรองวาพิพากษาถึงที่สุดแลวหรือใบสําคัญการหยา)
ggf. Familienstandseintrag (der im Ausland [z.B. in Deutschland] geschiedenen Ehe) (กรณีหยาในตางประเทศ

;

แปลใบสําคัญการสมรสที่ระบุชื่อสกุลหลังสมรสหรือทะเบียนครอบครัวและคําพิพากษาหยาเปนภาษาไทย
เยอรมันและกงสุลไทยรับรอง แลวนําไปจดทะเบียนฐานะแหงครอบครัว [ค.ร.22] ที่อําเภอ/เขต)
Bescheinigung des Zentralregisteramtes (คํารองเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวจากสํานักทะเบียนกลาง)

ใหสถานทูต

ggf. Bescheinigung der Thailändischen Botschaft in Berlin oder des Generalkonsulats in Frankfurt (หนังสือ
รับรองสถานภาพการสมรสจากสถานทูตไทยที่กรุงเบอรลิน หรือสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี)
; Hausregisterauszug und/oder Auszug aus dem thailändischen Melderegister (สําเนาทะเบียนบาน [ท.ร.14]
และ/หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร [ท.ร.14/1 หรือ ท.ร.14/2])
ggf. Vornamens- und/oder Familiennamensänderungsurkunde/n (ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ [แบบ ช.3] และ/หรือ
ใบสําคัญการตั้งชื่อสกุลใหม [แบบ ช.2] หรือเปลี่ยนชื่อสกุล [แบบ ช.4])
ggf. Identitätsbescheinigung bzw. Richtigstellung eines Sachverhalts (หนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน
หรือเปนเอกสารเรื่องเดียวกัน)
ggf. Gesundheitszeugnis (หนังสือรับรองแพทย), polizeiliches Führungszeugnis (หนังสือรับรองความประพฤติ)
und/oder Einkommensnachweis (หนังสือรับรองรายได)
ggf. Geburtsurkunde/n von minderjährigem/n Kind/ern Ihrer Verlobten (สูติบัตรของบุตร ในกรณีที่บุตรยังไม
บรรลุนิติภาวะและอยูในอํานาจการปกครองของมารดา)
ggf. Heiratsurkunde der Eltern (ใบสําคัญการสมรสของบิดา-มารดา เพื่อเปนหลักฐานแสดงชื่อสกุลเดิมของมารดา)

Alle genannten Dokumente sind im Original (ตนฉบับของเอกสาร) oder als (durch Bezirksamt, Botschaft, Konsulat) beglaubigte Abschrift (สําเนาที่ประทับตรารับรองสําเนาถูกตองจากอําเภอหรือสถานทูต/สถานกงสุล) vorzulegen.
Notizen

Noch Fragen? – Schreiben Sie an skiesow@yahoo.com oder rufen Sie uns an!
Weitere Infos und das gesamte Merkblatt in seiner aktuellen Fassung finden Sie auf www.thailaendisch.de
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