
Stifte familie i Thailand 

 

EKTESKAP I THAILAND           

Mange nordmenn som kommer til Thailand og som bor her over lengre tid, eller bosetter seg her og er 

enslige, vil etter hvert innlede langvarige forhold til en partner (Vi legger i denne sammenheng til grunn 

at det er forhold mellom en nordmann og en thailandsk kvinne). Mange lever i årtier som samboere 

mens ander ønsker i inngå ekteskap. Khon Norway vil naturlig nok ikke gi noe råd om man bør gifte seg,  

være samboer eller bo alene. Dette er en avgjørelse for den enkelte ettersom ønsker, behov og 

forutsetninger er forskjellig.  

Vårt formål er å hjelpe nordmenn i Thailand, og Khon Norway har samlet inn og bearbeidet informasjon 

om prosedyrer og formelle krav i forbindelse med inngåelse av et offentlig registrert/godkjent ekteskap. 

Et registrert ekteskap vil sikre og gi et vern, sosialt, juridisk og økonomisk for den thailandske ektefellen 

og felles barn. Dette gjelder i særlig grad når ektemannen, hovedforsørgeren faller fra. Å sikre et 

økonomisk tilskudd for gjenlevende familie i Thailand, ektefelle og barn, vil være uvurderlig for deres 

videre liv. 

Mange nordmenn som velger å gifte seg i Thailand kan ha formue både i Norge og i Thailand (bolig, bil 

osv). Før man eventuelt inngår ekteskap i Thailand, er det derfor helt avgjørende at man oppretter 

særavtale/ektepakt. Man bør samtidig opprette et testamente som fastslår hvem som blir tilgodesett 

når en dør. Mange har jo også arvinger i Norge. Ektepakten er en juridisk avtale mellom ektefellene som 

regulerer fordelingen av egne og felles formue. 

Særeieavtalen/ektepakten MÅ være behørig utfylt (av autorisert thailandsk advokat) med bevitnelse før 

ekteskapet inngås hos Amphur for at dokumentet skal være rettslig gyldig i Thailand. Ektepakten inngås 

da samtidig med ekteskapet. 

Inngåelse av ekteskap mellom thailandsk kvinne og norsk mann må foregå på et lokalt 

registreringskontor, Amphur. For norske borgere som ønsker å gifte seg med thailandsk kvinne, kreves 

en relativt omfattende dokumentasjon fra norske myndigheter, og attestert søknad til thailandske 

myndigheter. Dette gjelder prøving/godkjenning av ekteskapsvilkårene, attestasjon av sivil status, 

opplysninger om tilkommende ektefelle m.v. For noen vil bruk av et ekteskapsbyrå kunne forenkle 

prosessen. Det finnes flere byråer som gjør ekteskapsprosessen effektivt til en overkommelig pris. 

Express- ekteskap vil Khon Norway fraråde. 

Norske myndigheter har utfyllende opplysninger om krav og dokumentasjon.  

Nærmere informasjon vil du finne ved å logge deg inn på våre medlemsider, eller ved å kontakte Khon 

Norway. 

 



EKTESKAP I THAILAND – DEL 2.  FORMELLE KRAV 

Khon Norway har som formål å hjelpe nordmenn i Thailand, gi råd og bistand. Vi har i tilknytning til 

hovedoppslaget på forsiden, innhentet opplysninger om formelle krav som stilles fra norske og 

thailandske myndigheter. Alle norske statsborgere som skal gifte seg i Thailand må først innhente 

«Prøving av ekteskapsvilkår». Denne prøvingen skal foretas hos Skattekontoret hvor en er registrert 

bosatt. Har en tatt utflytting, skal prøving skje hos Skattekontoret en var registrert sist. For å få prøvd 

ekteskapsvilkårene, må søkeren fremlegge flere dokumenter for Skattekontoret. 

Skatteetatens nettsider har detaljerte opplysninger om dette.  www. Skatteetaten.no 

For den thailandske kvinnen, gjelder at hun må bruke sitt pikenavn. Dersom hun har vært gift og skiftet 

etternavn, så må hun skifte tilbake til sitt pikenavn før giftemål skjer. 

 

Dokumenter som må fremskaffes 

-«Certificate of no Impediment to marriage»,  Utstedt av Skattekontoret 

-«Marriage application», (skjema Q-0150) som kan lastes ned og utfylles hjemme, men kan også utfylles 

hos ambassaden i Bangkok eller hos konsulatet i Jomtien/Pattaya.   

-«Forlovererklæring»  (skjema Q-0151) som kan lastes ned og utfylles hjemme, men kan også utfylles 

hos ambassaden i Bangkok eller hos konsulatet i Jomtien/Pattaya.   

Det er nå mulig å anmode om de følgende konsulære serviceytelser på konsulatets hjemmeside eller via 

e-post : Pensjons/inntektsbekreftelse, bekreftelse på norsk førerkort for utstedelse av Thai førerkort og 

Marriage Application (Ekteskapssøknad). Du bes isåfall om å betale servicegebyret til konsulatets 

bankkonto: 

Bank: Kasikorn Bank, Central Center, Pattaya, Thailand 

Kontonavn: Royal Norwegian Consulate by Mr. Stig Vagt-Andersen 

Kontonr.: 389-2-08383-4 

Nettside: 

http://www.consulatepattaya.org/consulate/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemi

d=475&lang=no 

 

 

Registrering av ekteskapet i Norge 

Khon Norway anbefaler at ekteskapet blir registrert i Norge. Nordmenn som er bosatt i Norge må sende 

http://www.consulatepattaya.org/consulate/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=475&lang=no
http://www.consulatepattaya.org/consulate/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=475&lang=no


påkrevde dokumenter til Skatteetaten/Folkeregistret. For utflyttede til Thailand, vil ambassaden i 

Bangkok være behjelpelig med videreformidling av dokumentene til Norge. 

Ambassaden i Bangkok har utfyllende og detaljerte opplysninger om prosedyre og dokumentkrav. 

Se: www.norway.no/en/thailand/for-nordmenn-til-thailand/informasjon-2 

 

SÆRAVTALE/EKTEPAKT 

Som beskrevet foran på hovedsiden, anbefaler Khon Norway det vordende ektepar å opprette ektepakt 

som regulerer fordelingen mellom partene. Dette gjelder i særlig grad for de som også har barn/arvinger 

i Norge, og som har formue en ikke ønsker å dele. Inngåelse av ektepakt må foretas ved å oppsøke 

autorisert thai advokat. Advokatfirmaet gjennomfører prosessen og besørger dokumenter og 

underskrifter. Det er imidlertid flere dokumenter som må fremlegges til advokaten. Disse er i de fleste 

tilfelle: 

 

Dokumentkrav for opprettelse av særavtale/ektepakt 

For nordmannen: 

-Orginalt pass 

-oversikt over eiendeler (Hus, leilighet, bil, båt, motorsykkel osv) 

-Skjøte på eiendom, leiekontrakt, leasingkontrakt. For firmaeid eiendom, firmadokumenter, kontrakt 

-Bankkonto, bankbok 

 

For thai-hustru: 

-ID-kort, ev også pass 

-Husbok, blå 

Forøvrig tilsvarende som for nordmannen. 

Advokatkontoret man oppsøker vil kunne gi utfyllende informasjon. 

OG husk: Særavtale/ektepakt må opprettes før ekteskapet registres hos Amphur for at avtalen skal være 

rettskraftig ! 

 

http://www.norway.no/en/thailand/for-nordmenn-til-thailand/informasjon-2
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