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ข้อแนะนำกำรจดทะเบียนอยูร่ ่ วมกันของบุคคลเพศเดียวกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สำนักทะเบียนท้ องถิ่นที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์จะมีหน้ ำที่รับผิดชอบคำถำมเรื่องกำรจดทะเบียนอยูร่ ่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน ผู้ยื่นขอจด
ทะเบียนซึง่ มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ควรสอบถำมรำยละเอียดกำรดำเนินกำรที่สำนักทะเบียนประจำถิ่นที่อยู่
ฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดของผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้ องถือสัญชำติสวิสหรือมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ผู้ที่ไม่ได้ ถือสัญชำติสวิสหรือมีถิ่นที่อยูท่ ี่
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ไม่สำมำรถยื่นขอจดทะเบียนอยูร่ ่วมกับบุคคลเพศเดียวกันได้
สำหรับบุคคลสัญชำติไทยและบุคคลสัญชำติสวิสซึง่ มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กำรดำเนินกำรเตรียมจดทะเบียนอยูร่ ่วมกันของบุคคลเพศ
เดียวกันมีดงั ต่อไปนี ้
สำหรับบุคคลสัญชำติสวิสที่อยูใ่ นประเทศไทย
 หนังสือเดินทาง
 หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 สำมำรถขอเอกสำรนี ้ได้ ทสี่ ำนักทะเบียนประจำถิ่นฐำนเดิม
 หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นที่อยูใ่ ห้ บคุ คลที่ขึ ้นทะเบียนกับสถำนทูตฯ
สำหรับบุคคลสัญชำติไทย
 สาเนา “คาร้ องขอจดทะเบียนอยู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน” ที่กรอกเรียบร้ อยแล้ วโดยผู้ย่ นื ขอ
จดทะเบียนซึ่งถือสัญชาติสวิส

 เฉพำะกรณีที่ผ้ ยู ื่นขอจดทะเบียนที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ไม่ได้ มำยื่นเอกสำรด้ วย
1.
การเตรียมเอกสาร
ต่ างๆ








2.
การแปลและรับรอง
เอกสาร

คำร้ อง
นี ้จะเป็ นกำรแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคล สัญชำติ/ถิ่นฐำนเดิมและที่อยูข่ องผู้ยื่นขอจดทะเบียนที่ไม่ได้ มำร่วมยื่น
เอกสำร รวมทังแจ้
้ งข้ อมูลสถำนที่ที่คำดว่ำจะทำกำรจดทะเบียนอยูร่ ่วมกัน
หนังสือเดินทางประเทศไทย
สูติบัตร (ท.ร 1 หรื อ ท.ร. 19)
 หำกไม่ระบุชื่อสกุลของบิดำมำรดำ ต้ องระบุชื่อสกุลของบิดำมำรดำในหนังสือรับรองสถำนภำพ
ทะเบียนบ้ านหรือแบบรับรองทะเบียนรำษฎร (ท.ร 14/1) สำหรับช่วงเวลำพำนัก 6 เดือนล่ำสุด
หนังสือรับรองสถานภาพ ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 หำกไม่ได้ ระบุสถำนภำพ “โสด” “หย่ำ” หรือ “หม้ ำย” ในหนังสือรับรองสถำนภำพอย่ำงชัดเจน ต้ องยื่น
สาเนาทะเบียนครอบครั ว เพิ่มเติม (ขอคัดสำเนำทะเบียนครอบครัวได้ ที่ สำนักทะเบียนกลำง
กรมกำรปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 356 96 58)
 กรณีสถำนภำพ “หย่ำ” ต้ องยื่นสำเนำทะเบียนกำรหย่ำ (ค.ร. 6) เพิ่มเติม
 กรณีสถำนภำพ “หม้ ำย” ต้ องยื่นมรณบัตร (ค.ร.5) ของคูส่ มรสที่ถึงแก่กรรม เพิ่มเติม
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ช2/ช3/ช5)

ท่ำนต้ องนำเอกสำรและใบรับรองต่ำง
ๆไปรับรองเอกสำรที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศประจำประเทศไทย
สถำน
เอกอัครรำชทูตฯ สำมำรถยอมรับสำเนำสูตบิ ตั ร ทะเบียนบ้ ำน และหนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ที่รับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส่วนหนังสือเดินทำงและบัตรประจำตัวประชำชน ไม่จำเป็ นต้ องรับรองเอกสำร
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลติดต่อของกระทรวงกำรต่ำงประเทศประจำประเทศไทย และข้ อมูลรำยละเอียดขันตอนกำร
้
รับรองเอกสำรได้ ในเว็บไซต์ด้ำนล่ำง
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/87789-สถำนที่รับรองเอกสำร.html
เอกสำรทังหมดที
้
่เป็ นภำษำไทยจะต้ องนำไปแปลเป็ นภำษำเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตำเลียนหรืออังกฤษ ที่สำนักงำนแปลที่
สถำนทูตฯ รับรอง (ตรวจสอบรำยชื่อสำนักงำนแปลเอกสำรได้ ที่ รำยชื่อสำนักงำนแปล ในเว็บไซต์)
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3.
ติดต่ อสถาน
เอกอัครราชทูตฯ

ท่ำนต้ องยื่นต้ นฉบับเอกสำรที่ระบุข้ำงต้ นที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ด้ วยตนเองในระหว่ำง เวลำทำกำร ที่เคำน์เตอร์ (ไม่ต้อง
นัดหมำยล่วงหน้ ำ) สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะคืนต้ นฉบับเอกสำรที่ไม่สำมำรถขอคัดเพิ่มได้ (เช่น สูติบตั ร) ให้ แก่ทำ่ น
จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมประมาณ 305 ฟรั งก์ สวิส และ 40 ฟรังก์ สวิส สำหรับหนังสือรับรองถิ่นที่อยูข่ องบุคคล
สัญชำติสวิสที่พำนักอยูใ่ นต่ำงประเทศ โดยจะต้ องชำระเป็ นเงินสกุลไทยบาท ซึง่ กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้เป็ นไป
ตำมบทบัญญัติเรื่องค่ำธรรมเนียมของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสมำพันธรัฐสวิสและบทบัญญัติเรื่องค่ำธรรมเนียมใน
เรื่องงำนทะเบียน
เมื่อยื่นเอกสำรทังหมดแล้
้
ว ท่ำนต้ องกรอกคำร้ องต่ำงๆ ที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ เพิ่มเติมดังนี ้
• คำร้ องขอจดทะเบียนอยูร่ ่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน
• คำแถลงเรื่องเงื่อนไขในกำรจดทะเบียนอยูร่ ่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน
คูจ่ ดทะเบียนทังสองจะต้
้
องนำส่งเอกสำรและแบบฟอร์ มที่กรอกแล้ วทังหมดด้
้
วยตนเองที่เขตที่พกั อำศัยในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์หรือสถำนเอกอัครรำชทูตสวิสในประเทศที่พำนักอำศัยในต่ำงประเทศสำหรับบุคคลสัญชำติสวิสทีพ่ ำนัก
อยูใ่ นต่ำงประเทศ
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนที่ถือสัญชำติสวิสสำมำรถแจ้ งขณะมำติดต่อทีส่ ถำนเอกอัครรำชทูตฯ ว่ำประสงค์จะใช้ ชื่อสกุลของคู่
จดทะเบียนซึง่ ถือสัญชำติไทยของท่ำน หรือจะใช้ ชื่อสกุลของตนเองต่อไปหลังจำกจดทะเบียน
หน่วยงำนสถำนภำพพลเรือนสวิสประจำรัฐต่ำง ๆสำมำรถเรียกขอเอกสำรอื่นๆ เพิ่มเติมจำกท่ำนได้

4.
การจดทะเบียนอยู่
ร่ วมกันของบุคคลเพศ
เดียวกัน

เอกสำรและหนังสือรับรองทังหมดจะถู
้
กส่งไปยังสำนักทะเบียนซึง่ มีหน้ ำที่รับผิดชอบจดทะเบียนทีป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ซึง่ จะใช้ เวลำดำเนินกำรในกำรอนุมตั ิอย่ างน้ อย 2 เดือน จึงจะสำมำรถจดทะเบียนอยูร่ ่วมกันของบุคคลเพศเดียวกันได้
บุคคลสัญชำติสวิสหรือบุคคลที่มีถิ่นทีอ่ ยูใ่ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์โปรดติดต่อสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้ องโดยตรง หลัง
ระยะเวลำดังกล่ำว

5.
การเดินทางเข้ า
ประเทศและการขอมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์

บุคคลสัญชำติไทยต้ องใช้ วีซำ่ ในกำรเดินทำงเข้ ำประเทศสวิตเซอร์ แลนด์รวมทังกำรขอมี
้
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
หำกตัดสินใจมีถิ่นที่อยูท่ ี่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ท่ำนควรยื่นคำร้ องขอวีซำ่ ทีแ่ ผนกวีซำ่ ของสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ในวัน
เดียวกัน สำหรับรำยละเอียดเรื่องกำรขอวีซำ่ กรุณำค้ นหำข้ อมูลใน เว็บไซต์ ของสถำนเอกอัครรำชทูตฯ หรือกรุณำติดต่อ
แผนกวีซำ่ ทำงอีเมล์: ban.visa@eda.admin.ch

6.
การแจ้ งเปลี่ยนข้ อมูล
หลังการสมรส

สำหรับบุคคลสัญชำติสวิสทีข่ ึ ้นทะเบียนกับสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ขอให้ ทำ่ นส่งสาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนอยู่
ร่ วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน มำยังสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ทำงอีเมล์ เพื่อแก้ ไขข้ อมูลสถำนภำพของท่ำนในทะเบียน
บุคคลสัญชำติสวิสที่พำนักอยูใ่ นต่ำงประเทศให้ ตรงกับข้ อมูลปั จจุบนั

หำกมีคำถำมเพิ่มเติม กรุณำติดต่อแผนกกงสุล สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ทำงอีเมล์หรือโทรศัพท์
Bangkok, 11.06.2018
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