ข้อมูลในเอกสารนี้ อ้างอิงตามอนุมาตรา 42(5A) แห่งพระราชบัญญัติการสมรส 1961 (Marriage Act 1961)
และกฎข้อ 39A ของข้อกาหนดด้ านการสมรส 1963 (Marriage Regulations 1963)

มีความสุ ขตลอดไป...ทั้งก่อนและหลังแต่ งงาน
สร้ างความมั่นคงให้ กบั ชีวติ สมรสของคุณ
ก่ อนการแต่ งงาน: การศึกษาเกีย่ วกับชีวติ สมรส
ความสัมพันธ์อนั มัน่ คงจะเตรี ยมคุณให้พร้อมที่จะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้ายทายในชี วิต
ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่คุณจะต้องพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันและทักษะการสื่ อสารที่ดีต้ งั แต่แรก
เพื่อที่คุณจะสามารถนาทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้เมื่อเจอกับปั ญหา
การศึกษาการใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งงานเตรี ยมคู่รักให้พร้อมด้วยทักษะและข้อมูลต่างๆ ในการสร้างชีวิตสมรส
ที่ยนื ยาว นอกจากนั้น ยังมีหลักสู ตรต่างๆ เพื่อให้คุณได้ศึกษาและค้นหามิติใหม่ๆ เพิ่มเติม ตลอดจน
ความสลับซับซ้อนของชีวิตสมรสที่เกิดขึ้นจากบุตรของสามีหรื อภรรยาคนก่อน

ระหว่ างชีวติ สมรส: การขอคาปรึกษาด้ านปัญหาครอบครัว
การรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ให้มนั่ คงนั้น ไม่ใช่เรื่ องง่ายเสมอไป ปัญหาความสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นได้
ในหลายช่วงชี วิตของเรา ในช่วงที่คุณมีปัญหากับคนรัก ก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณกาลัง
ยา่ แย่ แต่มนั อาจเป็ นสัญญาณหนึ่ งที่บ่งบอกว่า คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคน

มีความสุ ขตลอดไป…
ทั้งก่อนและหลังแต่งงาน
ข้ อมูลสาหรับคู่รัก
ทีก่ าลังวางแผน
จะแต่ งงาน

ที่ปรึ กษาด้านปัญหาครอบครัวสามารถช่วยให้คู่รักเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างชีวิต
สมรส เช่น ประเด็นส่วนบุคคลและระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุตรและครอบครัว ที่ปรึ กษาด้านปั ญหา
ครอบครัวยังสามารถช่วยให้คุณจัดการกับปั ญหาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยาหรื อคู่สมรสได้
หรื อช่วยให้ตกลงกันได้เกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านการผูป้ กครองของคุณได้

การหย่ าร้ าง: การแก้ ปัญหาความขัดแย้ งในครอบครัว
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว (Family Dispute Resolution - FDR) สามารถช่วย
ให้คู่สามีภรรยาที่แยกทางกันตกลงกันได้เกี่ยวกับเรื่ องทรัพย์สิน เงินทอง และที่สาคัญที่สุดคือ บุตร
โดยกฎหมายต้องการให้ครอบครัวที่แยกทางกันซึ่ งมีความขัดแย้งในเรื่ องการเป็ นผูป้ กครอง ให้ใช้
ความพยายามอย่างแท้จริ งในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ FDR
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ผา่ นการรับรองคุณวุฒิดา้ น FDR สามารถช่วยคุณในการหารื อประเด็นต่างๆ ช่วยพิจารณา
ทางเลือก และนาไปถึงซึ่งข้อตกลงกันได้ ที่สาคัญ FDR สามารถช่วยคุณพัฒนาแผนในการเลี้ยงดูบุตร
เพื่อเป็ นการเตรี ยมการต่างๆ สาหรับบุตรของคุณ
สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการบริการและคาแนะนาเพือ่ คู่สามีภรรยาและครอบครัว
เยีย่ มชมเว็บไซต์ Family Relationships Online ได้ ที่
www.familyrelationships.gov.au หรือโทรไปที่
Family Relationship Advice Line ได้ ทหี่ มายเลข 1800 050 321

การแต่ งงานเป็ นเรื่องทีส่ าคัญ
ผูป้ ระกอบพิธีสมรสของคุณยืน่ เอกสารฉบับนี้ ให้คุณ เพราะการตัดสิ นใจแต่งงานนั้น เป็ นการตัดสิ นใจ
ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ งที่คู่รักจะสามารถทาได้ การแต่งงานเป็ นก้าวสาคัญที่จะนามาซึ่ งความเปลี่ยนแปลง
มากมายในชีวิตของคุณ คู่สมรสของคุณ และครอบครัวของคุณ เอกสารฉบับนี้ จะแจ้งให้คุณได้ทราบเกี่ยวกับ
•

ขั้นตอนการแต่งงานในประเทศออสเตรเลีย

•

ผลทางกฎหมายบางเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการแต่งงาน และ

•

บริ การที่สนับสนุนด้านความสัมพันธ์ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับชี วิตสมรส การขอคาปรึ กษา
ด้านปัญหาครอบครัว หรื อการใช้บริ การการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

การแต่ งงานในประเทศออสเตรเลีย
สิ่ งสาคัญบางประการทีค่ ุณจาเป็ นต้ องทราบ

การแต่ งงานในประเทศออสเตรเลีย
ในประเทศออสเตรเลีย เงื่อนไขการแต่งงานกาหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติการสมรส 1961 (Marriage Act
1961) ซึ่ งได้กาหนดขั้นตอนของการสมรสและข้อกาหนดทางกฎหมายของการสมรสที่ถือว่าเป็ นผล

แบบฟอร์มแจ้ งความจานงเพือ่ การสมรส (Notice of Intended Marriage)
ที่กรอกเสร็ จสมบรู ณ์แล้ว ต้องส่งให้ผปู ้ ระกอบพิธีสมรสอย่างน้อยหนึ่งเดือน
(และเต็มที่ได้ถึง
18 เดือน) ก่อนการแต่งงาน

ผลประโยชน์ ด้านสวัสดิการและสุ ขภาพ
หากคุณได้รับสิ ทธิประโยชน์ดา้ นสวัสดิการและสุขภาพ คุณจาเป็ นจะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง
ให้พวกเขาทราบว่าคุณได้แต่งงานแล้ว หน่วยงานเหล่านี้ จะแจ้งให้คุณทราบ หากผลประโยชน์ของคุณมีการ
เปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องสูญเสี ยผลประโยชน์หรื ออาจถูกลงโทษได้ หากคุณไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบว่า
คุณได้แต่งงานแล้ว ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากแต่งงาน

การเปลีย่ นชื่อ

คุณและคู่สมรสของคุณต้องแสดงหลักฐานต่ างๆ รวมถึง วันและสถานที่เกิด
หลักฐานแสดงตัวตน และหลักฐานการหย่าร้ างที่ผ่านมาให้แก่ผปู ้ ระกอบพิธีสมรส

ผูท้ ี่แต่งงานแล้วอาจเลือกที่จะใช้นามสกุลของคู่สมรส แต่ตามกฎหมายแล้ว คุณไม่จาเป็ นต้องใช้นามสกุล
คู่สมรสของคุณหลังการแต่งงานก็ได้

คุณทั้งสองต้องลงชื่อใน 'คาประกาศไม่มีอุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส'
(Declaration of no legal impediment to marriage) โดยการลงชื่ อ
ในคาประกาศนั้น ถือเป็ นการประกาศว่าคุณมัน่ ใจว่าคุณมีอายุที่สามารถแต่งงานได้
และไม่มีอุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส

หากคุณประสงค์จะใช้นามสกุลของคู่สมรส คุณต้องได้รับใบทะเบียนสมรสที่ออกให้โดยสานักทะเบียน
การเกิด การตาย และการสมรสของรัฐหรื อเขตปกครองของคุณ โดยปกติแล้ว
ทะเบียนสมรสเป็ นหลักฐาน
ที่เพียงพอที่จะนาไปเปลี่ยนนามสกุลเป็ นของคู่สมรส ในเอกสารส่ วนบุคคลของคุณ (เช่น
ใบอนุญาตขับขี่)

ในวันแต่ งงานของคุณ ผูป้ ระกอบพิธีสมรสของคุณจะประกอบพิธีสมรสให้คุณ
จากนั้นเขาจะขอให้คุณ คู่สมรสของคุณ และสักขีพยานของคุณ ลงชื่อใน
ใบทะเบียนสมรส (Marriage Certificate) สามฉบับ
หลังจากงานแต่งงาน ผู้ประกอบพิธีสมรสของคุณจะจดทะเบียนการสมรส กับ
สานักทะเบียนการเกิด การตาย และการสมรสในรัฐหรื อเขตปกครองที่คุณจัดงานแต่งงาน

ทะเบียนสมรสที่คุณได้รับในวันแต่งงานถือเป็ นแค่ทางพิธีเท่านั้น
และจะไม่ตรงกับข้อกาหนดของการยื่น
หลักฐานแสดงตัวตนของหน่วยราชการหลายๆ หน่วยงาน เช่น สานักงานหนังสื อเดินทาง

การขอสั ญชาติ
ถ้าคุณแต่งงานกับชาวออสเตรเลีย คุณจะยังไม่มีสิทธิ ในการถือสัญชาติออสเตรเลียโดยอัตโนมัติ คุณจาเป็ น
จะต้องยืน่ ขอสัญชาติและจะต้องแน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กาหนด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการป้ องกันพรมแดนที่ www.immi.gov.au

การทาพินัยกรรม
การแต่งงานจะทาให้พินยั กรรมต่างๆ ที่ผา่ นมาเป็ นโมฆะ ยกเว้นว่าคุณจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
คุณกาลังมีแผนที่จะแต่งงานในขณะที่คุณทาพินยั กรรม
เป็ นสิ่ งสาคัญที่คุณจะต้องทาพินยั กรรมใหม่ เมื่อสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณเปลี่ยนไป เพราะสิ่ งนี้
จะให้ความแน่ใจแก่คุณว่า
คุณมีพินยั กรรมที่เป็ นผลตามกฎหมายตรงตามความจานงของคุณในการแบ่งทรัพย์สินของคุณ
ในกรณี ที่คุณเสี ยชีวิต ทนายความสามารถช่วยคุณในการทาหรื อเปลี่ยนแปลงพินยั กรรมได้

ภาษีหลังการแต่ งงาน
เมื่อคุณแต่งงาน จานวนภาษีที่คุณต้องจ่ายอาจเปลี่ยนไป ดังนั้น คุณจึงควรติดต่อกับกรมสรรพากร
สานักงานบัญชีตวั แทน หรื อนักบัญชี ก่อนการแต่งงาน เพื่อปรึ กษาเรื่ องผลทางภาษีใดๆ

