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ส ำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน 
 เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋อม) 

 

แปลและรับรองเอกสำรภำษำไทย-เยอรมันโดยล่ำมที่ไดร้บักำรยอมรับจำกสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และ
สวิสประจ ำประเทศไทย รวมทั้งสถำนทูตไทยและกงสุลไทยในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ 
พร้อมไดส้ำบำนตนต่อหนำ้ศำลเยอรมนัไดร้ับอนุญำตให้ประทบัตรำรับรองค ำแปลถูกตอ้งได้ 

ให้ค ำแนะน ำและบริกำรจัดเตรียมเอกสำร ส ำหรับกำรจดทะเบียนสมรส กำรขอวีซ่ำติดตำมไปพ ำนกักบั
ครอบครัว วีซ่ำติดตำมคู่สมรส  วีซ่ำท่องเที่ยว วีซ่ำประกอบอำชีพ กำรจดทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ  พร้อมทั้งบริกำร
กรอกค ำร้องวีซ่ำทุกประเภท/แบบฟอร์มต่ำง ๆ ด ำเนินกำรขอและยื่นเอกสำรแทน ณ สถำนทูต ส ำนกัทะเบียนกลำง 
และกรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  

ให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรเรียนภำษำเยอรมันเพื่อสอบควำมรู้ภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 (สตำร์ท ดอยตช ์1)  

 
 

มกรำคม 2566 
 

ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชำติไทยกับบุคคลสัญชำติเยอรมัน 
และกำรน ำบุตรไปอุปกำระเลีย้งดูและศึกษำต่อ ณ ประเทศเยอรมนี 

 

กำรจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกบับุคคลสัญชำติเยอรมนัมี 2 กรณี คือ 
 

1.  กำรจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย 
2.  กำรจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี 
  

กำรจดทะเบียนสมรสทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยใชเ้อกสำรเหมือนกนัทั้ง 2 
กรณี เอกสำรที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำรข้ึนอยู่กบัสถำนภำพของแต่ละบุคคลว่ำเป็นสถำนภำพโสด หย่ำร้ำง เป็นหมำ้ย
หรือ เคยเปล่ียนช่ือตวั เปล่ียนช่ือสกุล เป็นตน้ นอกจำกน้ีนำยทะเบียนเยอรมนั มีสิทธ์ิเรียกเอกสำรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้
อีก ดงันั้นควรให้คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัติดต่อสอบถำมส ำนกัทะเบียน ณ เมืองที่พ  ำนกัอยู่ ว่ำตอ้งใชเ้อกสำร
อะไรบำ้งในกำรจดทะเบียนสมรส คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทย ควรน ำเอกสำรตวัจริงหรือเอกสำรที่มีตรำประทบั
รับรองส ำเนำถูกตอ้งจำกส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอมำแปลเป็นภำษำเยอรมนัก่อน เพรำะทำงส ำนกังำนจะช่วย
ตรวจสอบเอกสำรเพื่อควำมถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ และเสียค่ำตรวจสอบเอกสำรซ ้ำอีกครั้ ง 
 

ฝ่ายเยอรมันควรติดต่อส านักทะเบียนเยอรมัน (Standesamt) เพื่อขอรายการเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ 
ในการจดทะเบียนสมรส ทั้งนี้เพือ่หลีกเลี่ยงปญัหาการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากส านักทะเบียนเยอรมันในภายหลัง 
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1.  กำรจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย 
คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัจะตอ้งน ำ “หนังสือส ำคัญที่แสดงว่ำสำมำรถจดทะเบียนสมรสได้” ในประเทศไทย (ช่ือ
ภำษำเยอรมนัว่ำ Ehefähigkeitszeugnis อ่ำนออกเสียงว่ำ เอ-เฮอ-แฟ-ฮิก-ไคท-์ซอยก์-นิส) ซ่ึงมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 
มำแสดงที่สถำนทูตเยอรมนั ที่กรุงเทพฯ เพื่อขอให้ด ำเนินกำรออก “หนังสือรับรอง” (ช่ือภำษำเยอรมนัว่ำ 
Konsularbescheinigung อ่ำนออกเสียงว่ำ คอน-ซู-ลำร์-เบ-ไช-นิ-กุง) และน ำไปยื่นต่อนำยทะเบียน ณ ส ำนกั
ทะเบียนเขต/อ ำเภอที่คู่สมรสมีควำมประสงคท์ี่จะจดทะเบียนสมรสกนั  ซ่ึงตำมกฎหมำยไทยนั้น คู่สมรสสำมำรถจด
ทะเบียนสมรส ณ ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอไดทุ้กแห่งในประเทศไทย คู่สมรสตอ้งน ำ “หนังสือรับรอง” ไปรบัรอง
นิติกรณ์ที่กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ก่อนน ำไปยื่นต่อนำยทะเบียน ณ ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอ เพื่อ
ขอจดทะเบียนสมรส 

 

คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยตอ้งเตรียมเอกสำรตวัจริงให้ครบถว้น ก่อนที่จะยื่นเอกสำรที่สถำนทูต ดงัรำยละเอียดที่
จะกล่ำวต่อไป และน ำมำแปลเป็นภำษำเยอรมนั   

 

ส่วนตน้ฉบบัภำษำไทยตอ้งไดร้ับกำรรับรองจำกทำงสถำนทูตว่ำเป็นเอกสำรที่ไม่ปลอมแปลง ยกเว้นกรณีที่
ส ำนกัทะเบียนที่คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัมีช่ืออยู่ตำมทะเบียนบำ้นไม่ตอ้งกำรตรำรับรองเอกเอกสำรไม่ปลอม
แปลงจำกสถำนทูต ดงันั้นคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัจึงควรติดต่อสอบถำมส ำนกัทะเบียน ณ เมืองที่พ  ำนกัอยู่ก่อน  
กำรรับรองเอกสำรโดยทัว่ไปแลว้ใชร้ะยะเวลำ 6-8 สัปดำห์ และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 30-45 ยูโรต่อ 1 ฉบบั ข้ึนอยู่
กบัเอกสำร ส ำหรับใบส ำคญักำรสมรส (คร.3) และทะเบียนกำรสมรสพร้อมบนัทึก (คร.2) ที่ออกโดยส ำนกัทะเบียน
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ สำมำรถยื่นขอรับรองเอกสำรไม่ปลอมแปลงที่สถำนทูตเยอรมนั และรอรับเอกสำรคืนไดเ้ลย 
โดยเสียค่ำธรรมเนียมฉบบัละ 30-35 ยูโร 
 

2.  กำรจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี 
คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยที่ประสงคจ์ะเดินทำงไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีตอ้งเตรียมเอกสำรของตน 

ให้ครบถว้นส ำหรับกำรจดทะเบียนสมรส ดงัรำยละเอียดที่จะกล่ำวไป และน ำมำแปลเป็นภำษำเยอรมนั ซ่ึงเอกสำร
ตน้ฉบบัภำษำไทยตอ้งมีกำรยื่นรับรองเอกสำรไม่ปลอมแปลงที่สถำนทูตเยอรมนัที่ประเทศไทย  

 

หลงัจำกที่เอกสำรของคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยไดร้ับกำรรับรองจำกสถำนทูตเยอรมนัว่ำไม่ไดป้ลอมแปลงแลว้ 
ตอ้งส่งเอกสำรดงักล่ำวพร้อมค ำแปลที่แนบ ประกอบกบัหนังสือมอบอ ำนำจ (ช่ือเป็นภำษำเยอรมนัว่ำ 
Beitrittserklärung อ่ำนออกเสียงว่ำ ไบ-ทริททส์-แอร์-แคล-รุง) และส ำเนำหนังสือเดินทำงของคู่สมรส ฝ่ำย
สัญชำติไทย ซ่ึงต้องให้สถำนทูตรับรองส ำเนำถูกต้อง ลำยมือช่ือก่อนให้คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนั เพื่อให้คู่สมรส
ฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกำรขอจดทะเบียนสมรสที่ส ำนกัทะเบียนเยอรมนั ณ 
เมืองที่พ  ำนกัอยู่ และขอหนังสือนัดหมำยจดทะเบียนสมรส ทีเ่รียกว่ำ Bescheinigung über die Anmeldung zur 

Eheschließung (อ่ำนออกเสียงว่ำ อนั-เมล-ดุง ซัวร์ เอ-เฮอ-ชลี-ซุง) โดยคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัตอ้งส่งตวัจริง
ของเอกสำรดงักล่ำวมำ ให้คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทย เพื่อใชป้ระกอบกำรขอวีซ่ำเพื่อกำรจดทะเบียนสมรส 
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ก่อนกำรยื่นขอวีซ่ำ ตอ้งมีกำรนดัหมำยล่วงหนำ้ทำงเวบ็ไซตข์อง VFS Global คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยต้องยื่นค ำ
ร้องขอวีซ่ำเพื่อกำรจดทะเบียนสมรส (ค่ำธรรมเนียม 75 ยูโร ยงัไม่รวมค่ำธรรมเนียมของ VFS Global) ต่อ VFS 
Global ดว้ยตนเอง พร้อมเอกสำรดงัต่อไปน้ี ซ่ึงตอ้งถ่ำยส ำเนำอย่ำงละ 2 ชุด 

 

1. เอกสำรของคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยพร้อมค ำแปล (เอกสำรแลว้แต่กรณี ดงัรำยละเอียดที่จะกล่ำวต่อไป) 
2.    หนงัสือเดินทำงของคู่สมรสทั้งสองฝ่ำย 

3.    ประกำศนียบตัรภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 “สตำร์ท ดอยตช์ 1” (ตอ้งมีอำยุไม่เกิน 1 ปี)  
       เฉพำะกรณีที่มี ควำมประสงคท์ี่จะพ ำนกัอำศยัระยะยำวที่ประเทศเยอรมนีเท่ำนั้น อำจมีขอ้ยกเวน้บำงกรณี 
       ซ่ึงควรติดต่อสอบถำมที่สถำนทูตเยอรมนั 
4. ค ำร้องขอวีซ่ำที่กรอกเรียบร้อยแลว้ 
5. รูปถ่ำยขนำด 2 น้ิวหนำ้เต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 3 รูป 
6. หนงัสือนดัหมำยจดทะเบียนสมรสจำกส ำนกัทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี 
7.    ใบนดัหมำยขอยื่นวีซ่ำ 
 

เอกสำรของคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยทีใ่ช้ในกำรจดทะเบียนสมรสมีดังต่อไปน้ี 
 

กรณีที่มีสถำนภำพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน 
 

1. หนงัสือเดินทำง หรือ บตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีประสงคท์ี่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่
มีหนงัสือเดินทำง จะตอ้งแปลบตัรประจ ำตวัประชำชนดว้ย) ทั้งน้ี ควรติดต่อสอบถำมที่ส ำนกัทะเบียน
เยอรมนัว่ำ กรณีไม่มีหนงัสือเดินทำง ใชบ้ตัรประจ ำตวัประชำชนพร้อมค ำแปลภำษำเยอรมนัไดห้รือไม่ 

2. สูติบตัร หรือ หนงัสือรับรองกำรเกิด (กรณีที่สูติบตัรสูญหำยหรือช ำรุด) ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
ตำมสูติบตัร (ควรระบุ วนัเดือนปีเกิด สถำนที่เกิด ช่ือบิดำ-มำรดำ รวมทั้งช่ือสกุลเดิมก่อนสมรสของมำรดำ) 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือ แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่
วนัที่ออกให้ กรณีที่ใชแ้บบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำ 
ให้ขอคดั ณ ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่มีช่ือในทะเบียนบำ้น หรือ ส ำนกัทะเบียนกลำงเท่ำนั้น 

4. ใบค ำร้องเก่ียวกบังำนทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยส ำนกัทะเบียนกลำง (ขอได้แห่งเดียวที่ ส ำนกัทะเบียน
กลำง กรมกำรปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค ์แขวงดุสิต (ใกลส้นำมมำ้นำงเล้ิง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 02-3569658 – โปรดระวังบุคคลแอบอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเรำ) ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 
เดือน นบัแต่วนัที่ออกให้ 
* คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยสามารถมอบอ านาจให้ทางส านักงานของเราไปขอค าร้องนีแ้ทนได้ 

5. ใบรับรองสถำนภำพกำรสมรส ซ่ึงระบุว่ำเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกบัผูใ้ดมำก่อน เอกสำรฉบบั
น้ีมีอำยุ 6 เดือน นบัแต่วนัที่อ ำเภอออกให้ โดยสำมำรถขอไดท้ี่ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่ท่ำนมีช่ืออยู่ตำม
ทะเบียนบำ้น 



 

ส ำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมนั เซบสัเทียน คีโซว,์ เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยฆัศรี (ต๋อม) ⚫ www.thailaendisch.de 

ผูแ้ปลที่ไดรั้บอนุญำตรับรองค ำแปลถูกตอ้งจำกศำลในประเทศเยอรมนั และเป็นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และสวิส ประจ ำประเทศไทย 
อีเมล์ info@thailaendisch.de ⚫ โทรศพัท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177 ⚫ โทรศพัท์ในประเทศเยอรมนี 030-2099 5690 

6. กรณีคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทย หรือ บิดำ-มำรดำ เปล่ียนช่ือตวั หรือ ช่ือสกุล ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือตวั (ช.3) 
และช่ือสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5)  

7. ประกำศนียบตัรภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 “สตำร์ท ดอยตช์ 1” (ตอ้งมีอำยุไม่เกิน 1 ปี)  
       เฉพำะกรณีที่มี ควำมประสงคท์ี่จะพ ำนกัอำศยัระยะยำวที่ประเทศเยอรมนีเท่ำนั้น อำจมีขอ้ยกเวน้บำงกรณี 
       ซ่ึงควรติดต่อสอบถำมที่สถำนทูตเยอรมนั 
8.    กรอกแบบฟอร์มมอบอ ำนำจให้คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่ส ำนกัทะเบียน 

เยอรมนั ณ เมืองที่พ  ำนกัอยู่ (ช่ือเป็นภำษำเยอรมนัว่ำ Beitrittserklärung อ่ำนออกเสียงว่ำ ไบ-ทริททส์-
แอร์-แคล-รุง) 

 

*  หมายเหตุ   1. หากบุคคลสัญชาติไทยมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ แต่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือจดทะเบียน
สมรส ต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา-มารดา ระบุว่ายินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ และจดทะเบียนสมรสกับบุคคล
สัญชาติเยอรมันได้ (ระบุช่ือตัวและช่ือสกุลของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันด้วย) 

      2. นอกจากเอกสารดังกล่าว ทางส านักทะเบียนเยอรมันอาจเรียกเอกสารเพ่ิมเติม คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่อ
สอบถามเร่ืองเอกสาร ท่ีส านักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองท่ีพ านักอยู่ 

 

กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน (สถำนภำพหย่ำร้ำง) 
 

1. หนงัสือเดินทำง หรือ บตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีประสงคท์ี่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่
มีหนงัสือเดินทำง จะตอ้งแปลบตัรประจ ำตวัประชำชนดว้ย) ทั้งน้ี ควรติดต่อสอบถำมที่ส ำนกัทะเบียน
เยอรมนัว่ำ กรณีไม่มีหนงัสือเดินทำง ใชบ้ตัรประจ ำตวัประชำชนพร้อมค ำแปลภำษำเยอรมนัไดห้รือไม่ 

2. สูติบตัร หรือ หนงัสือรับรองกำรเกิด (กรณีที่สูติบตัรสูญหำยหรือช ำรุด) ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
ตำมสูติบตัร (ควรระบุ วนัเดือนปีเกิด สถำนที่เกิด ช่ือบิดำ-มำรดำ รวมทั้งช่ือสกุลเดิมก่อนสมรสของมำรดำ) 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือ แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่
วนัที่ออกให้ กรณีที่ใชแ้บบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำ 
ให้ขอคดั ณ ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่มีช่ือในทะเบียนบำ้น หรือ ส ำนกัทะเบียนกลำงเท่ำนั้น 

4. ใบค ำร้องเก่ียวกบังำนทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยส ำนกัทะเบียนกลำง (ขอไดแ้ห่งเดียวที่ ส ำนกัทะเบียน
กลำง กรมกำรปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค ์แขวงดุสิต (ใกลส้นำมมำ้นำงเล้ิง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 02-3569658 – โปรดระวงับุคคลแอบอำ้งว่ำเป็นเจำ้หนำ้ที่ของส ำนักงำนเรำ) ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 
เดือน นบัแต่วนัที่ออกให้ 
* คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยสำมำรถมอบอ ำนำจให้ทำงส ำนักงำนของเรำไปขอค ำร้องน้ีแทนได้ 

5. ใบรับรองสถำนภำพกำรสมรส ซ่ึงระบุว่ำ หลงัจำกจดทะเบยีนหย่ำมิไดจ้ดทะเบียนสมรสกบับุคคลใดอีก 
ทั้งน้ี ควรระบุช่ือคู่สมรสเดิม เลขที่ทะเบียนกำรหย่ำ วนัที่จดทะเบียนหย่ำ และส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่
จดทะเบียนหย่ำ โดยสำมำรถขอไดท้ี่ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่ท่ำนมีช่ืออยู่ตำมทะเบียนบำ้น ซ่ึงตอ้งมีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัที่ออกให ้

6. กรณีคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทย หรือ คู่สมรสเดิม หรือ บิดำ-มำรดำ เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกุล ตอ้งใชใ้บ 
เปล่ียนช่ือตวั (ช.3) และใบเปล่ียนช่ือสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5) 



 

ส ำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมนั เซบสัเทียน คีโซว,์ เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยฆัศรี (ต๋อม) ⚫ www.thailaendisch.de 

ผูแ้ปลที่ไดรั้บอนุญำตรับรองค ำแปลถูกตอ้งจำกศำลในประเทศเยอรมนั และเป็นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และสวิส ประจ ำประเทศไทย 
อีเมล์ info@thailaendisch.de ⚫ โทรศพัท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177 ⚫ โทรศพัท์ในประเทศเยอรมนี 030-2099 5690 

7. ทะเบียนกำรสมรสพร้อมบนัทึก (คร. 2) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำให้ไปขอคดัที่ส ำนักทะเบียนเขต/
อ ำเภอ ที่เคยจดทะเบียนสมรส หรือ ส ำนกัทะเบียนกลำง เท่ำนั้น 

8. ใบส ำคญักำรหย่ำ (คร. 7) 
9. ทะเบียนกำรหย่ำพร้อมบนัทึก (คร. 6) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำให้ไปขอคดัที่ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอ 

ที่เคยจดทะเบยีนหย่ำ หรือ ส ำนกัทะเบียนกลำง เท่ำนั้น 
10. กรณีที่หย่ำโดยศำล ตอ้งใชค้ ำพิพำกษำเร่ืองกำรหย่ำและหนงัสือรับรองคดีถึงที่สุด (ขอคดัส ำเนำพร้อม

ประทบัตรำรับรองส ำเนำถูกตอ้งไดท้ี่ศำลประจ ำจงัหวดั แผนกคดีเยำวชนและครอบครัว) 
11. กรณีหย่ำยงัไม่ถึง 310 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนหย่ำ ตอ้งใชใ้บรับรองแพทยท์ี่ระบวุ่ำไม่มีกำรตั้งครรภ ์ 
12. ประกำศนียบตัรภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 “สตำร์ท ดอยตช์ 1” (ตอ้งมีอำยุไม่เกิน 1 ปี) เฉพำะกรณีที่มี   

ควำมประสงคท์ี่จะพ ำนกัอำศยัระยะยำวที่ประเทศเยอรมนีเท่ำนั้น อำจมีขอ้ยกเวน้บำงกรณี ซ่ึงควรติดต่อ
สอบถำมที่สถำนทูตเยอรมนั 

13. กรอกแบบฟอร์มมอบอ ำนำจให้คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัยื่นขอจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศเยอรมนี 
(ช่ือเป็นภำษำเยอรมนัว่ำ Beitrittserklärung อ่ำนออกเสียงว่ำ ไบ-ทริททส์-แอร์-แคล-รุง) 

14.  กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ศำลในประเทศเยอรมนีรับรองควำมถูกตอ้งของกำรหย่ำกบัสำมีคนเดิมที่ประเทศ 
ไทย (กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนหย่ำที่ส ำนกัทะเบียน/อ ำเภอที่ประเทศไทย) (ช่ือเป็น
ภำษำเยอรมนัว่ำ Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen) 

 

*   หมายเหตุ   1. กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่ามาแล้วหลายคร้ัง ต้องใช้ทะเบียนการสมรส (คร.2) และทะเบียน
การหย่า (คร.6) ทุกคร้ัง แม้ว่าจะเป็นคู่สมรสจะเป็นคนเดิมกต็าม และในกรณีท่ีฝ่ายหญิงยังใช้ช่ือสกุลของสามีท่ีหย่าร้างแล้ว 
ต้องขอเปลี่ยน กลับไปใช้ช่ือสกุลของตนเอง ณ ส านักทะเบียนเขต/อ าเภอท่ีมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน แล้วจึงจดทะเบียนสมรส
ใหม่ได้ 
2. นอกจากเอกสารดังกล่าว ทางส านักทะเบียนเยอรมันอาจเรียกเอกสารเพ่ิมเติม คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่อ
สอบถามเร่ืองเอกสาร ท่ีส านักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองท่ีพ านักอยู่ 

 

กรณีที่มีสถำนภำพหม้ำย (สำมีเสียชีวิต) 
 

1. หนงัสือเดินทำง หรือ บตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีประสงคท์ี่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่
มีหนงัสือเดินทำง จะตอ้งแปลบตัรประจ ำตวัประชำชนดว้ย) ทั้งน้ี ควรติดต่อสอบถำมที่ส ำนกัทะเบียน
เยอรมนัว่ำ กรณีไม่มีหนงัสือเดินทำง ใชบ้ตัรประจ ำตวัประชำชนพร้อมค ำแปลภำษำเยอรมนัไดห้รือไม่ 

2. สูติบตัร หรือ หนงัสือรับรองกำรเกิด (กรณีที่สูติบตัรสูญหำยหรือช ำรุด) ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
ตำมสูติบตัร (ควรระบุ วนัเดือนปีเกิด สถำนที่เกิด ช่ือบิดำ-มำรดำ รวมทั้งช่ือสกุลเดิมก่อนสมรสของมำรดำ) 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือ แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่
วนัที่ออกให้ ในกรณีที่ใชแ้บบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำ 
ให้ขอคดั ณ ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่มีช่ือในทะเบียนบำ้น หรือ ส ำนกัทะเบียนกลำงเท่ำนั้น 

4. ใบค ำร้องเก่ียวกบังำนทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยส ำนกัทะเบียนกลำง (ขอไดแ้ห่งเดียวที่ ส ำนกัทะเบียน
กลำง กรมกำรปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค ์แขวงดุสิต (ใกลส้นำมมำ้นำงเล้ิง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10210 



 

ส ำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมนั เซบสัเทียน คีโซว,์ เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยฆัศรี (ต๋อม) ⚫ www.thailaendisch.de 

ผูแ้ปลที่ไดรั้บอนุญำตรับรองค ำแปลถูกตอ้งจำกศำลในประเทศเยอรมนั และเป็นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และสวิส ประจ ำประเทศไทย 
อีเมล์ info@thailaendisch.de ⚫ โทรศพัท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177 ⚫ โทรศพัท์ในประเทศเยอรมนี 030-2099 5690 

โทร. 02-3569658 – โปรดระวงับุคคลแอบอำ้งว่ำเป็นเจำ้หนำ้ที่ของส ำนักงำนเรำ) ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 
เดือน นบัแต่วนัที่ออกให้ 
* คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยสำมำรถมอบอ ำนำจให้ทำงส ำนักงำนของเรำไปขอค ำร้องน้ีแทนได้ 

5. ใบมรณบตัร หรือ แบบรับรองรำยกำรทะเบียนคนตำย (ท.ร.4/ก) ของสำมีที่เสียชีวิตแลว้ 
6. ใบรับรองสถำนภำพกำรสมรส ซ่ึงระบุว่ำ หลงัจำกสำมีเสียชีวิต มิไดจ้ดทะเบียนสมรสกบับุคคลใดอีก ทั้งน้ี

ควรระบุช่ือสำมี เลขที่ใบมรณบตัร วนัที่ออกให้ และส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่ออกเอกสำรให้ดว้ย โดย
สำมำรถขอไดท้ี่ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่ท่ำนมีช่ืออยู่ตำมทะเบียนบำ้น ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นบั
แต่วนัที่ออกให้ 

7. กรณีคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทย หรือ คู่สมรสเดิม หรือ บิดำ-มำรดำ เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกุล ตอ้งใชใ้บ
เปล่ียนช่ือตวั (ช.3) และช่ือสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5)  

8. ใบส ำคญักำรสมรส (คร. 3) 
9.  ทะเบียนกำรสมรสพร้อมบนัทึก (คร. 2) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำให้ไปขอคดัที่ ส ำนกัทะเบียนเขต/     

อ ำเภอ ที่เคยจดทะเบียนสมรส หรือ ส ำนกัทะเบียนกลำง เท่ำนั้น 
10. ประกำศนียบตัรภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 “สตำร์ท ดอยตช์ 1” (ตอ้งมีอำยุไม่เกิน 1 ปี)     
  เฉพำะกรณีที่มีควำมประสงคท์ี่จะพ ำนกัอำศยัระยะยำวที่ประเทศเยอรมนีเท่ำนั้น อำจมีขอ้ยกเวน้บำงกรณี 

ซ่ึงควรติดต่อสอบถำมที่สถำนทูตเยอรมนั 
11. กรอกแบบฟอร์มมอบอ ำนำจให้คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติเยอรมนัยื่นขอจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศเยอรมนี 

(ช่ือเป็นภำษำเยอรมนัว่ำ Beitrittserklärung อ่ำนออกเสียงว่ำ ไบ-ทริททส์-แอร์-แคล-รุง) 
 

 * หมายเหตุ   1. กรณีท่ีฝ่ายหญิงใช้ช่ือสกุลของสามีท่ีเสียชีวิต ต้องขอเปลี่ยนกลับไปใช้ช่ือสกุลของตนเอง ณ ส านกัทะเบียนเขต/อ าเภอท่ี
มีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน แล้วจึงจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ 2. นอกจากเอกสารดังกล่าว ทางส านักทะเบียนเยอรมันอาจเรียกเอกสาร
เพ่ิมเติม คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่อสอบถามเร่ืองเอกสาร ท่ีส านักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองท่ีพ านักอยู่  

 

กรณีกำรจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชำติเยอรมันที่เป็นเพศเดียวกัน 
 

เอกสำรที่บุคคลสัญชำติไทยตอ้งใชเ้ป็นเอกสำรเหมือนกบัที่หญิงไทยหรือชำยไทยใชส้ ำหรับจดทะเบียนสมส 
กบับุคคลสัญชำติเยอรมนั หรือ บำงกรณีตอ้งแสดงสัญญำกำรใชชี้วิตคู่ ซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยทนำยควำมที่ท ำหนำ้ที่
รับรองเอกสำร (ภำษำเยอรมนัเรียกว่ำ Notar อ่ำนว่ำ โน-ทำร์) 
 
วีซ่ำติดตำมคู่สมรส 
 
 

กรณีที่จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแลว้ และมีควำมประสงคท์ี่จะขอวีซ่ำติดตำมสำมีหรือภรรยำ คู่สมรสฝ่ำย
สัญชำติไทยตอ้งน ำหลกัฐำนใบส ำคญักำรสมรส (คร.3) และทะเบียนกำรสมรสพร้อมบนัทึก (คร.2) แปลเป็น
ภำษำเยอรมนั แลว้น ำไปยื่นรับรองเอกสำรไม่ปลอมแปลงที่สถำนทูต จำกนั้นนดัหมำยล่วงหนำ้ทำงเวบ็ไซตข์อง 
VFS Global ส ำหรับยื่นขอวีซ่ำ 
 



 

ส ำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมนั เซบสัเทียน คีโซว,์ เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยฆัศรี (ต๋อม) ⚫ www.thailaendisch.de 

ผูแ้ปลที่ไดรั้บอนุญำตรับรองค ำแปลถูกตอ้งจำกศำลในประเทศเยอรมนั และเป็นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และสวิส ประจ ำประเทศไทย 
อีเมล์ info@thailaendisch.de ⚫ โทรศพัท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177 ⚫ โทรศพัท์ในประเทศเยอรมนี 030-2099 5690 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำ มีดงัน้ี 
 

1. ส ำเนำหนงัสือเดินทำงทั้งสองฝ่ำย 
2. ใบส ำคญักำรสมรส (คร.3) 
3. ทะเบียนกำรสมรสพร้อมบนัทึก (คร.2)  
4. ประกำศนียบตัรภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 “สตำร์ท ดอยตช์ 1” (ตอ้งมีอำยุไม่เกิน 1 ปี) เฉพำะกรณีที่มี

ควำมประสงคท์ี่จะพ ำนกัอำศยัระยะยำวที่ประเทศเยอรมนีเท่ำนั้น อำจมีขอ้ยกเวน้บำงกรณี 
ซ่ึงควรติดต่อสอบถำมที่สถำนทูตเยอรมนั 

5. ค ำร้องขอวีซ่ำที่กรอกเรียบร้อยแลว้  
6. รูปถ่ำยขนำด 2 น้ิวหนำ้เต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 3 รูป 

 

หลงัจำกจดทะเบียนสมรสแลว้ หำกคู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยมีควำมประสงคท์ี่จะเปล่ียนช่ือสกุลตำมสำมี ตอ้งน ำ
หลกัฐำนทะเบียนกำรสมรสพร้อมบนัทึก (คร.2) ไปด ำเนินกำรที่ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอ ที่มีช่ืออยู่ตำมทะเบียน
บำ้น เพื่อแกไ้ขช่ือสกุลในทะเบียนบำ้นพร้อมท ำบตัรประจ ำตวัประชำชนใหม่  

 
จำกนั้นน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนพร้อมทั้งหนงัสือเดินทำงเล่มเดิมมำแจง้ท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ที่

กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือ กองหนงัสือเดินทำงทุกแห่งในประเทศไทย   
 

วีซ่ำบุตรติดตำมมำรดำ/บิดำ 
 

บุคคลสัญชำติไทยที่จดทะเบยีนสมรสกบับุคคลสัญชำติเยอรมนั และมีควำมประสงคท์ี่จะน ำบุตรที่เกิดจำก 
คู่ชีวิตคนเดิมไปพ ำนกัอำศยัและศึกษำต่อที่ประเทศเยอรมนี จะตอ้งน ำเอกสำรมำแปลเป็นภำษำเยอรมนั และยื่น
รับรองเอกสำรไม่ปลอมแปลงที่สถำนทูตก่อน แลว้น ำส ำเนำของเอกสำรภำษำไทยพร้อมค ำแปล ไปยื่นขอวีซ่ำที่ 
VFS Global โดยตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือเดินทำงของบุคคลสัญชำติเยอรมนัดว้ย  

 

เอกสำรที่ตอ้งใชม้ีดงัต่อไปน้ี 

 

กรณีที่มำรดำไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดำของเด็ก 
 

1. สูติบตัรของบุตร  
2. ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือ แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ซ่ึงตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่

วนัที่ออกให้ ในกรณีที่ใชแ้บบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำ 
ให้ขอคดั ณ ส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่มีช่ือในทะเบียนบำ้น หรือ ส ำนกัทะเบียนกลำงเท่ำนั้น 

3. หนงัสือรับรองอ ำนำจกำรปกครองบุตร ต้องระบุว่ำบุตรอยู่ในอ ำนำจปกครองของมำรดำแต่เพียงผู้เดียว 
และบิดำไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่อย่ำงใด เอกสำรมีอำยุ 6 เดือน นบัตั้งแตว่นัที่ออกให้ 

4. ใบเปล่ียนช่ือตวั (ช.3) หรือช่ือสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5) ของบตุรหรือบิดำ-มำรดำ (ในกรณีที่บุตรหรือบิดำ-
มำรดำเคยเปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกุล) 



 

ส ำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมนั เซบสัเทียน คีโซว,์ เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยฆัศรี (ต๋อม) ⚫ www.thailaendisch.de 

ผูแ้ปลที่ไดรั้บอนุญำตรับรองค ำแปลถูกตอ้งจำกศำลในประเทศเยอรมนั และเป็นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และสวิส ประจ ำประเทศไทย 
อีเมล์ info@thailaendisch.de ⚫ โทรศพัท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177 ⚫ โทรศพัท์ในประเทศเยอรมนี 030-2099 5690 

5. ใบมรณบตัร หรือ แบบรับรองรำยกำรทะเบียนคนตำย (ท.ร.4/ก) (กรณีบิดำเสียชีวิต) 
 

กรณีที่มำรดำจดทะเบียนหย่ำกับบิดำของเด็กแล้ว 
 

1. สูติบตัรของบุตร  
2. ทะเบียนบำ้นหรือแบบรับรองทะเบียนรำษฎร ทร.14/1 ของบุตร กรณีที่ใชแ้บบรับรองรำยกำรรำษฎร 

(ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมนัแนะน ำ ให้ไปขอคดัที่อ ำเภอ/ส ำนกังำนเขต 
ที่มีช่ือในทะเบียนบำ้น หรือ ที่ส ำนกัทะเบียนกลำงเท่ำนั้น 

3. หลกัฐำนแสดงว่ำอ ำนำจปกครองบุตรอยู่กบัมำรดำ (แลว้แต่กรณี เช่น ทะเบียนกำรหย่ำพร้อมบนัทึก (คร.6), 
ค ำพิพำกษำศำล ฯลฯ) 

4. ใบเปล่ียนช่ือตวั (ช.3) หรือ ช่ือสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5) ของบุตรหรือบิดำ-มำรดำ (กรณีที่บุตรหรือบดิำ-
มำรดำเคยเปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกุล)  

 

หมายเหตุ: นอกจากเอกสารดังกล่าว ทางสถานทูตเยอรมัน/ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจึงควรติดต่อสอบถามเร่ือง  
  เอกสาร ท่ีสถานทูตเยอรมัน/ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ เมืองท่ีพ านักอยู่อีกคร้ัง 

 

 

กำรเปลี่ยนช่ือสกลุตำมสำมีหรือแก้ไขค ำน ำหน้ำนำม 
 

กำรเปล่ียนช่ือสกุลตำมสำมีนั้น คู่สมรสฝ่ำยหญงิสำมำรถท ำเร่ืองได้ทั้งในประเทศเยอรมนีและในประเทศไทย 
กำรด ำเนินกำรในประเทศไทยค่ำใชจ้่ำยจะถูกกว่ำและใชร้ะยะเวลำนอ้ยกว่ำที่ประเทศเยอรมนี  

 

เมื่อคู่สมรสจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีแลว้ คู่สมรสสัญชำติไทยจะตอ้งน ำทะเบียนสมรสที่เป็น
ภำษำเยอรมนัมำแปลเป็นภำษำไทย แลว้น ำเอกสำรไปยื่นขอประทบัตรำรับรองที่สถำนทูตเยอรมนัในประเทศไทย 
หลงัจำกนั้นตอ้งน ำเอกสำรดงักล่ำวไปรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงกำร ต่ำงประเทศ หลงัจำกนั้นคู่สมรสฝ่ำยหญิงตอ้ง
น ำเอกสำร ไปยื่นต่อส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอที่ตนมีช่ืออยู่ตำมทะเบียนบำ้น เพื่อบนัทึกฐำนะแห่งครอบครัว (คร.22 
กำรสมรส) และขอเปล่ียนค ำน ำหนำ้นำม ช่ือสกุลในทะเบียนบำ้น พร้อมท ำบตัรประจ ำตวัประชำชนใหม่ จำกนั้นจึง
น ำบตัรประจ ำตวัประชำชนและหนงัสือเดินทำงเล่มเดิม มำท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ที่กรมกำรกงสุล กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ หรือ กองหนงัสือเดินทำงทุกแห่งในประเทศไทย 
 

กรณีแจง้กำรสมรสที่ประเทศไทย (นอกจำกเอกสำรที่ทำงเรำแนะน ำไปเบื้องตน้) เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ 
ขอแนะน ำให้ลูกคำ้ติดต่อสอบถำมทำงส ำนักทะเบียนเขต/อ ำเภออีกครั้ ง เพรำะส ำนกัทะเบียนเขต/อ ำเภอนั้นๆ 
อำจเรียกเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิ่มเติมได ้
 

*  หมายเหตุ ตามกฎหมายเยอรมัน หลังจากจดทะเบียนสมรสกันแล้ว คู่สมรสสามารถใช้ช่ือสกุลคู่ได้ แต่ตามกฎหมายไทย การใช้
ช่ือสกุลคู่ยังไม่ได้รับการอนุญาต คู่สมรสจึงควรเลือกใช้ช่ือสกุลของตนเองหรือช่ือสกุลของคู่สมรสเท่านั้น 
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ผูแ้ปลที่ไดรั้บอนุญำตรับรองค ำแปลถูกตอ้งจำกศำลในประเทศเยอรมนั และเป็นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และสวิส ประจ ำประเทศไทย 
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กำรเรียนภำษำเยอรมัน 
 

หำกมีควำมประสงคท์ี่จะพ ำนกัในประเทศเยอรมนีนำนกว่ำ 90 วนั ตอ้งเรียนภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 
“สตำร์ท ดอยตช์ 1”  โดยสำมำรถเรียนดว้ยตนเองหรือเลือกสถำนที่เรียนที่ใดก็ได ้แต่ตอ้งสอบที่สถำบนัเกอเธ่ 
กรุงเทพฯ เพื่อให้ไดป้ระกำศนียบตัรภำษำ เยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 “สตำร์ท ดอยตช ์1” จำกสถำบนัเกอเธ่ 

ในกรณีที่จบกำรศึกษำระดบัมหำวิทยำลยัหรือเทียบเท่ำ  
ตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรศึกษำแทนประกำศนียบตัรภำษำเยอรมนัขั้นพื้นฐำน เอ 1 “สตำร์ท ดอยตช์ 1”  พร้อมกบั

ค ำร้องขอวีซ่ำ โดยทำงสถำนทูตอำจก ำหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะพ ำนกั อำศยัระยะ
ยำวที่ประเทศเยอรมนี ไม่จ ำเป็นตอ้งเรียนภำษำเยอรมนั (สอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่ส ำนกังำนของเรำ) 
 
กำรแปลเอกสำร 
 

เอกสำรภำษำไทยที่จะน ำไปยื่นต่อทำงรำชกำรของประเทศเยอรมนี นอกจำกจะตอ้งไดร้ับกำรประทบัตรำรับรองว่ำ
ไม่ไดป้ลอมแปลงจำกทำงสถำนทูตเยอรมนัแลว้ ยงัจะตอ้งแปลเป็นภำษำเยอรมนัโดยล่ำมที่สถำนทูตเยอรมนัยอมรับ
และที่ไดร้ับอนุญำตจำกศำลในประเทศเยอรมนี ให้มีอ ำนำจในกำรรับรองค ำแปลถูกตอ้งได้เท่ำน้ัน ซ่ึงเอกสำร
สำมำรถแปลได้ทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ล่ำมของ thailaendisch.de ไดร้ับอนุญำตจำกศำลเยอรมนั 
และเป็นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมนั ออสเตรีย และสวิส ประจ ำประเทศไทย พร้อมทั้งสถำนทูตไทยที่ประเทศ
เยอรมนีและกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

เอกสำรภำษำเยอรมนัที่จะน ำมำยื่นต่อทำงรำชกำรในประเทศไทยตอ้งไดร้ับกำรแปลเป็นภำษำไทยโดยล่ำมที่
สถำนทูตเยอรมนัยอมรับ หลงัจำกนั้นตอ้งน ำเอกสำรภำษำเยอรมนัพร้อมค ำแปลไปให้สถำนทูตเยอรมนั ณ 
กรุงเทพฯ ประทบัตรำรบัรองเอกสำร หลงัจำกนั้นน ำไปรับรองนิติกรณ์ที่ แผนกนิติกรณ์ กรมกำรกงสุล กระทรวง
กำรต่ำงประเทศของไทย (กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 123 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกั
ส่ี กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575 1056-61) แลว้จึงน ำไปติดตอ่หน่วยงำนรำชกำรในประเทศไทย  
 
กำรยื่นค ำร้องขอให้ทำงส ำนักทะเบียนเขต/อ ำเภอออกเอกสำรส ำคัญต่ำง ๆ 
 

 เพื่อไม่ให้เสียเวลำและเสียเงินโดยเปล่ำประโยชน์ คู่สมรสฝ่ำยสัญชำติไทยควรตรวจสอบรำยละเอียดของ 
เอกสำรที่ส ำนักทะเบียนเขต/อ ำเภอออกให้อย่ำงละเอียดอีกครั้ ง ว่ำขอ้มูลถูกตอ้งและสมบูรณ์หรือไม่ เช่นในหนงัสือ
รับรองกำรเกิด หนงัสือรับรองสถำนภำพกำรสมรส ฯลฯ หำกเอกสำรยงัมีขอ้ผิดพลำด ตอ้งขอให้ส ำนกัทะเบียนเขต/
อ ำเภอแกไ้ขหรือออกฉบบัใหม่ให้ทนัที ห้ำมขีดฆ่ำหรือแกไ้ขเอกสำรดว้ยตนเอง 
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ส ำนกังำนแปลเอกสำรไทย-เยอรมนัตั้งอยู่ที่ ช้ัน 12 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั (ไว.ดบัยู.ซี.เอ) ติดกบัโรงแรมสุโขทยั  
อยู่ฝ่ังเดียวกนักบัสถำนทูตเยอรมนั ตึกที่ 2 ถดัจำกสถำนทูตประมำณ 50 เมตร 

 

 
เวลำท ำกำร วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 15.00 น. โทร. 02-677 3890-1, 081-830 5177 

แฟกซ์ 02-677 3892  
เว็บไซต์ www.thailaendisch.de  

อีเมล์  info@thailaendisch.de 

 
 

 
 

 
โปรดติดต่อโดยตรงและระวังกำรแอบอ้ำง ส ำนักงำนแปลเอกสำรของเรำมีเพียงแห่งเดียวที่ช้ัน 12   

อำคำรกรุงเทพประกันภัย (ไว.ดับยู.ซี.เอ) ไม่มีสำขำหรือตัวแทนที่อื่น 
หำกมีข้อสงสัยประกำรใด กรุณำติดต่อสอบถำมเรำโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ข้ำงต้นในวันและเวลำท ำกำร 

 
ที่ตั้งของส ำนักงำน 

ส ำนักงำนแปลเอกสำรไทย-เยอรมัน  
ช้ัน 12 อำคำรกรุงเทพประกันภัย (ไว.ดับยู.ซี.เอ) 
เลขที ่25 ถนนสำทรใต้  
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
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