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thailaendisch.de
สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์ , เอริค ช็อทท์ สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
แปลและรับรองเอกสำรภำษำไทย-เยอรมันโดยล่ามที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และ
สวิสประจาประเทศไทย รวมทั้งสถานทูตไทยและกงสุ ลไทยในประเทศเยอรมนี ออสเตรี ย สวิตเซอร์ แลนด์ ฯลฯ
พร้อมได้สาบานตนต่อหน้าศาลเยอรมันได้รับอนุ ญาตให้ประทับตรารับรองคาแปลถูกต้องได้
ให้ คำแนะนำและบริกำรจัดเตรียมเอกสำร สาหรับการจดทะเบียนสมรส การขอวีซ่าติดตามไปพานักกับ
ครอบครัว วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าประกอบอาชีพ การจดทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ พร้อมทั้งบริ การ
กรอกคาร้องวีซ่าทุกประเภท/แบบฟอร์ มต่าง ๆ ดาเนินการขอและยืน่ เอกสารแทน ณ สถานทูต สานักทะเบียนกลาง
และกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ
ให้ คำปรึกษำเรื่ องกำรเรียนภำษำเยอรมันเพื่อสอบความรู ้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 (สตาร์ท ดอยตช์ 1)

มกรำคม 2560
คำแนะนำเกีย่ วกับกำรจดทะเบียนสมรสของบุคคลสั ญชำติไทยกับบุคคลสั ญชำติเยอรมัน
และกำรนำบุตรไปอุปกำระเลีย้ งดูและศึกษำต่ อ ณ ประเทศเยอรมนี
การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติเยอรมันมี 2 กรณี คือ
1. การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
2. การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี
การจดทะเบียนสมรสทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยใช้เอกสารเหมือนกันทั้ง 2
กรณี เอกสารที่ใช้ในการดาเนินการขึ้นอยูก่ บั สถานภาพของแต่ละบุคคลว่าเป็ นสถานภาพโสด หย่าร้าง เป็ นหม้าย
หรื อ เคยเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล เป็ นต้น นอกจากนี้ นายทะเบียนเยอรมัน มีสิทธิ์ เรี ยกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
อีก ดังนั้นควรให้คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันติดต่อสอบถามสานักทะเบียน ณ เมืองที่พานักอยู่ ว่าต้องใช้เอกสาร
อะไรบ้างในการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทย ควรนาเอกสารตัวจริ งหรื อเอกสารที่มีตราประทับ
รับรองสาเนาถูกต้องจากสานักทะเบียนเขต/อาเภอมาแปลเป็ นภาษาเยอรมันก่อน เพราะทางสานักงานจะช่วย
ตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลา และเสี ยค่าตรวจสอบเอกสารซ้ าอีกครั้ง
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1. กำรจดทะเบียนสมรสทีป่ ระเทศไทย
คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันจะต้องนา “หนังสื อสำคัญที่แสดงว่ำสำมำรถจดทะเบียนสมรสได้ ” ในประเทศไทย (ชื่อ
ภาษาเยอรมันว่า Ehefähigkeitszeugnis อ่านออกเสี ยงว่า เอ-เฮอ-แฟ-ฮิก-ไคท์-ซอยก์-นิส) ซึ่ งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
มาแสดงที่สถานทูตเยอรมัน ที่กรุ งเทพฯ เพื่อขอให้ดาเนินการออก “หนังสื อรับรอง” (ชื่อภาษาเยอรมันว่า
Konsularbescheinigung อ่านออกเสี ยงว่า คอน-ซู -ลาร์ -เบ-ไช-นิ -กุง) และนาไปยืน
่ ต่อนายทะเบียน ณ สานัก
ทะเบียนเขต/อาเภอที่คู่สมรสมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกัน ซึ่ งตามกฎหมายไทยนั้น คู่สมรสสามารถจด
ทะเบียนสมรส ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอได้ทุกแห่งในประเทศไทย ทางสานักงานแนะนาให้จดทะเบียนสมรสที่
สานักทะเบียนเขตบางรัก กรุ งเทพฯ กรณี คู่สมรสมีความประสงค์จดทะเบียนสมรสที่สานักทะเบียนเขต/อาเภออื่น คู่
สมรสต้องนา “หนังสื อรับรอง” ไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนาไปยืน่ ต่อนาย
ทะเบียน ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอ เพื่อขอจดทะเบียนสมรส
คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยต้องเตรี ยมเอกสารตัวจริ งให้ครบถ้วน ก่อนที่จะยืน่ เอกสารที่สถานทูต ดังรายละเอียดที่
จะกล่าวต่อไป และนามาแปลเป็ นภาษาเยอรมัน
ส่ วนต้นฉบับภาษาไทยต้องได้รับการรับรองจากทางสถานทูตว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ปลอมแปลง ยกเว้นกรณีที่
สานักทะเบียนที่คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันมีชื่ออยูต่ ามทะเบียนบ้านไม่ตอ้ งการตรารับรองเอกเอกสารไม่ปลอม
แปลงจากสถานทูต ดังนั้นคู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่อสอบถามสานักทะเบียน ณ เมืองที่พานักอยูก่ ่อน
การรับรองเอกสารโดยทัว่ ไปแล้วใช้ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม 25 - 45 ยูโรต่อ 1 ฉบับ
ขึ้นอยูก่ บั เอกสาร สาหรับใบสาคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) ที่ออกโดยสานัก
ทะเบียนเขตบางรัก กรุ งเทพฯ สามารถยืน่ ขอรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน และรอรับเอกสาร
คืนได้เลย โดยเสี ยค่าธรรมเนี ยมฉบับละ 25 ยูโร
2. กำรจดทะเบียนสมรสทีป่ ระเทศเยอรมนี
คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีตอ้ งเตรี ยมเอกสารของตน
ให้ครบถ้วนสาหรับการจดทะเบียนสมรส ดังรายละเอียดที่จะกล่าวไป และนามาแปลเป็ นภาษาเยอรมัน ซึ่งเอกสาร
ต้นฉบับภาษาไทยต้องมีการยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมันที่ประเทศไทย
หลังจากที่เอกสารของคู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยได้รับการรับรองจากสถานทูตเยอรมันว่าไม่ได้ปลอมแปลงแล้ว
ต้องส่ งเอกสารดังกล่าวพร้อมคาแปลที่แนบ ประกอบกับหนังสื อมอบอำนำจ (ชื่อเป็ นภาษาเยอรมันว่า
Beitrittserklärung อ่านออกเสี ยงว่า ไบ-ทริ ทท์ส-แอร์ -แคล-รุ ง) และสำเนำหนังสื อเดินทำงของคู่สมรส ฝ่ ำย
สั ญชำติไทย ซึ่งต้ องให้ สถำนทูตรับรองสำเนำถูกต้ อง ลำยมือชื่ อก่ อนให้คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมัน เพื่อให้คู่สมรส
ฝ่ ายสัญชาติเยอรมันแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการขอจดทะเบียนสมรสที่สานักทะเบียนเยอรมัน ณ
เมืองที่พานักอยู่ และขอหนังสื อนัดหมำยจดทะเบียนสมรส ทีเ่ รียกว่ำ Anmeldung zur Eheschließung (อ่านออก
เสี ยงว่า อัน-เมล-ดุง ซัวร์ เอ-เฮอ-ชลี-ซุง) โดยคู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันต้องส่ งสาเนาเอกสารดังกล่าวมา ให้คู่
สมรสฝ่ ายสัญชาติไทย เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส
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ก่อนการยืน่ ขอวีซ่า ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถานทูต คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยต้ องยืน่ คา
ร้องขอวีซ่ำเพื่อกำรจดทะเบียนสมรส (ค่ ำธรรมเนียม 60 ยูโร) ต่อสถานทูตเยอรมันด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งต้องถ่ายสาเนาอย่างละ 2 ชุด
1. เอกสารของคูส่ มรสฝ่ ายสัญชาติไทยพร้อมคาแปล (เอกสารแล้วแต่กรณี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป)
2. หนังสื อเดินทางของคู่สมรสทั้งสองฝ่ าย
3. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี )
เฉพาะกรณี ที่มี ความประสงค์ที่จะพานักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีขอ้ ยกเว้นบางกรณี
ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
4. คาร้องขอวีซ่าที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว
5. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พืน้ หลังต้ องเป็ นสี ขำวเท่ำนั้น จานวน 3 รู ป
6. หนังสื อนัดหมายจดทะเบียนสมรสจากสานักทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี
7. ใบนัดหมายขอยืน่ วีซ่า
เอกสำรของคู่สมรสฝ่ ำยสั ญชำติไทยทีใ่ ช้ ในกำรจดทะเบียนสมรสมีดังต่ อไปนี้
กรณีทมี่ ีสถำนภำพโสด ไม่ เคยจดทะเบียนสมรสมำก่อน
1. หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่
มีหนังสื อเดินทาง จะต้องแปลบัตรประจาตัวประชาชนด้วย) ทั้งนี้ ควรติดต่อสอบถามที่สานักทะเบียน
เยอรมันว่า กรณี ไม่มีหนังสื อเดินทาง ใช้บตั รประจาตัวประชาชนพร้อมคาแปลภาษาเยอรมันได้หรื อไม่
2. สู ติบตั ร หรื อ หนังสื อรับรองการเกิด (กรณี ที่สูติบตั รสู ญหายหรื อชารุ ด) ซึ่งต้องมีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
ตามสู ติบตั ร (ควรระบุ วันเดือนปี เกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา-มารดา รวมทั้งชื่ อสกุลเดิมก่อนสมรสของมารดา)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันที่ออกให้ กรณี ที่ใช้แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำ
ให้ขอคัด ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน หรื อ สำนักทะเบียนกลำงเท่านั้น
4. ใบคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยสานักทะเบียนกลาง (ขอได้แห่ งเดียวที่ สานักทะเบียน
กลาง กรมการปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค์ แขวงดุสิต (ใกล้สนามม้านางเลิ้ง) เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10210
โทร. 02-3569658 – โปรดระวังบุคคลแอบอ้ ำงว่ ำเป็ นเจ้ ำหน้ ำทีข่ องสำนักงำนเรำ) ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับแต่วนั ที่ออกให้
* คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยสามารถมอบอานาจให้ ทางสานักงานของเราไปขอคาร้ องนีแ้ ทนได้
5. ใบรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่ งระบุวา่ เป็ นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผูใ้ ดมาก่อน เอกสารฉบับ
นี้มีอายุ 6 เดือน นับแต่วนั ที่อาเภอออกให้ โดยสามารถขอได้ที่สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่ท่านมีชื่ออยูต่ าม
ทะเบียนบ้าน
สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์ เอริ ค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋ อม)  www.thailaendisch.de
ผูแ้ ปลที่ได้รับอนุญำตรับรองคำแปลถูกต้องจำกศำลในประเทศเยอรมัน และเป็ นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และสวิส ประจำประเทศไทย
อีเมล์ info@thailaendisch.de  โทรศัพท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177  โทรศัพท์ในประเทศเยอรมัน 069-2547 2657
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6. กรณี คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทย หรื อ บิดา-มารดา เปลี่ยนชื่อตัว หรื อ ชื่อสกุล ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3)
และชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรื อ ช.5)
7. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี )
เฉพาะกรณี ที่มี ความประสงค์ที่จะพานักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีขอ้ ยกเว้นบางกรณี
ซึ่ งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
8. กรอกแบบฟอร์ มมอบอานาจให้คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่สานักทะเบียน
เยอรมัน ณ เมืองที่พานักอยู่ (ชื่อเป็ นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสี ยงว่า ไบ-ทริ ทท์สแอร์ -แคล-รุ ง)
* หมายเหตุ 1. หากบุคคลสัญชาติไทยมีอายุไม่ ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ แต่ มคี วามประสงค์ จะเดินทางไปต่ างประเทศ เพื่อจดทะเบียน
สมรส ต้ องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา-มารดา ระบุว่ายินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศ และจดทะเบียนสมรสกับบุคคล
สัญชาติเยอรมันได้ (ระบุชื่อตัวและชื่ อสกุลของคู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันด้ วย)
2. นอกจากเอกสารดังกล่ าว ทางสานักทะเบียนเยอรมันอาจเรี ยกเอกสารเพิ่มเติม คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันจึ งควรติดต่ อ
สอบถามเรื่ องเอกสาร ที่สานักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พานักอยู่

กรณีทเี่ คยจดทะเบียนสมรสมำก่อน (สถำนภำพหย่ำร้ ำง)
1. หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่
มีหนังสื อเดินทาง จะต้องแปลบัตรประจาตัวประชาชนด้วย) ทั้งนี้ ควรติดต่อสอบถามที่สานักทะเบียน
เยอรมันว่า กรณี ไม่มีหนังสื อเดินทาง ใช้บตั รประจาตัวประชาชนพร้อมคาแปลภาษาเยอรมันได้หรื อไม่
2. สู ติบตั ร หรื อ หนังสื อรับรองการเกิด (กรณี ที่สูติบตั รสู ญหายหรื อชารุ ด) ซึ่งต้องมีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
ตามสู ติบตั ร (ควรระบุ วันเดือนปี เกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา-มารดา รวมทั้งชื่ อสกุลเดิมก่อนสมรสของมารดา)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันที่ออกให้ กรณี ที่ใช้แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำ
ให้ขอคัด ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน หรื อ สำนักทะเบียนกลำงเท่านั้น
4. ใบคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยสานักทะเบียนกลาง (ขอได้แห่งเดียวที่ สานักทะเบียน
กลาง กรมการปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค์ แขวงดุสิต (ใกล้สนามม้านางเลิ้ง) เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10210
โทร. 02-3569658 – โปรดระวังบุคคลแอบอ้างว่าเป็ นเจ้าหน้าที่ของสานักงานเรา) ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับแต่วนั ที่ออกให้
* คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยสามารถมอบอานาจให้ทางสานักงานของเราไปขอคาร้องนี้แทนได้
5. ใบรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่ งระบุวา่ หลังจากจดทะเบียนหย่ามิได้จดทะเบียนสมรสกับบุคคลใดอีก
ทั้งนี้ ควรระบุชื่อคู่สมรสเดิม เลขที่ทะเบียนการหย่า วันที่จดทะเบียนหย่า และสานักทะเบียนเขต/อาเภอที่
จดทะเบียนหย่า โดยสามารถขอได้ที่สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่ท่านมีชื่ออยูต่ ามทะเบียนบ้าน ซึ่งต้องมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกให้
6. กรณี คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทย หรื อ คู่สมรสเดิม หรื อ บิดา-มารดา เปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล ต้องใช้ใบ
เปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรื อ ช.5)
สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์ เอริ ค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋ อม)  www.thailaendisch.de
ผูแ้ ปลที่ได้รับอนุญำตรับรองคำแปลถูกต้องจำกศำลในประเทศเยอรมัน และเป็ นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และสวิส ประจำประเทศไทย
อีเมล์ info@thailaendisch.de  โทรศัพท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177  โทรศัพท์ในประเทศเยอรมัน 069-2547 2657
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7. ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร. 2) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำให้ไปขอคัดที่สานักทะเบียนเขต/
อาเภอ ที่เคยจดทะเบียนสมรส หรื อ สำนักทะเบียนกลำง เท่านั้น
8. ใบสาคัญการหย่า (คร. 7)
9. ทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึก (คร. 6) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำให้ไปขอคัดที่สานักทะเบียนเขต/อาเภอ
ที่เคยจดทะเบียนหย่า หรื อ สำนักทะเบียนกลำง เท่านั้น
10. กรณี ที่หย่าโดยศาล ต้องใช้คาพิพากษาเรื่ องการหย่าและหนังสื อรับรองคดีถึงที่สุด (ขอคัดสาเนาพร้อม
ประทับตรารับรองสาเนาถูกต้องได้ที่ศาลประจาจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)
11. กรณี หย่ายังไม่ถึง 310 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนหย่า ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ ไม่มีการตั้งครรภ์
12. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ) เฉพาะกรณี ที่มี
ความประสงค์ที่จะพานักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีขอ้ ยกเว้นบางกรณี ซึ่ งควรติดต่อ
สอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
13. กรอกแบบฟอร์ มมอบอานาจให้คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันยืน่ ขอจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศเยอรมนี
(ชื่อเป็ นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสี ยงว่า ไบ-ทริ ทท์ส-แอร์ -แคล-รุ ง)
14. กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ศาลในประเทศเยอรมนี รับรองความถูกต้องของการหย่ากับสามีคนเดิมที่ประเทศ
ไทย (กรณี ที่เคยจดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนหย่าที่สานักทะเบียน/อาเภอที่ประเทศไทย) (ชื่อเป็ น
ภาษาเยอรมันว่า Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen)
* หมายเหตุ 1. กรณี เคยจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่ ามาแล้ วหลายครั้ ง ต้ องใช้ ทะเบียนการสมรส (คร.2) และทะเบียน
การหย่ า (คร.6) ทุกครั้ ง แม้ ว่าจะเป็ นคู่สมรสจะเป็ นคนเดิมก็ตาม และในกรณี ที่ฝ่ายหญิงยังใช้ ชื่อสกุลของสามีที่หย่ าร้ างแล้ ว
ต้ องขอเปลีย่ น กลับไปใช้ ชื่อสกุลของตนเอง ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่มชี ื่ ออยู่ตามทะเบียนบ้ าน แล้ วจึ งจดทะเบียนสมรส
ใหม่ ได้
2. นอกจากเอกสารดังกล่ าว ทางสานักทะเบียนเยอรมันอาจเรี ยกเอกสารเพิ่มเติม คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันจึ งควรติดต่ อ
สอบถามเรื่ องเอกสาร ที่สานักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พานักอยู่

กรณีทมี่ ีสถำนภำพหม้ ำย (สำมีเสี ยชีวติ )
1. หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่
มีหนังสื อเดินทาง จะต้องแปลบัตรประจาตัวประชาชนด้วย) ทั้งนี้ ควรติดต่อสอบถามที่สานักทะเบียน
เยอรมันว่า กรณี ไม่มีหนังสื อเดินทาง ใช้บตั รประจาตัวประชาชนพร้อมคาแปลภาษาเยอรมันได้หรื อไม่
2. สู ติบตั ร หรื อ หนังสื อรับรองการเกิด (กรณี ที่สูติบตั รสู ญหายหรื อชารุ ด) ซึ่งต้องมีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
ตามสู ติบตั ร (ควรระบุ วันเดือนปี เกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา-มารดา รวมทั้งชื่ อสกุลเดิมก่อนสมรสของมารดา)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันที่ออกให้ ในกรณี ที่ใช้แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำ
ให้ขอคัด ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน หรื อ สำนักทะเบียนกลำงเท่านั้น
4. ใบคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยสานักทะเบียนกลาง (ขอได้แห่งเดียวที่ สานักทะเบียน
กลาง กรมการปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค์ แขวงดุสิต (ใกล้สนามม้านางเลิ้ง) เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10210
สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์ เอริ ค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋ อม)  www.thailaendisch.de
ผูแ้ ปลที่ได้รับอนุญำตรับรองคำแปลถูกต้องจำกศำลในประเทศเยอรมัน และเป็ นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และสวิส ประจำประเทศไทย
อีเมล์ info@thailaendisch.de  โทรศัพท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177  โทรศัพท์ในประเทศเยอรมัน 069-2547 2657
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โทร. 02-3569658 – โปรดระวังบุคคลแอบอ้างว่าเป็ นเจ้าหน้าที่ของสานักงานเรา) ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับแต่วนั ที่ออกให้
* คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยสามารถมอบอานาจให้ทางสานักงานของเราไปขอคาร้องนี้แทนได้
5. ใบมรณบัตร หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก) ของสามีที่เสี ยชีวติ แล้ว
6. ใบรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งระบุวา่ หลังจากสามีเสี ยชีวติ มิได้จดทะเบียนสมรสกับบุคคลใดอีก ทั้งนี้
ควรระบุชื่อสามี เลขที่ใบมรณบัตร วันที่ออกให้ และสานักทะเบียนเขต/อาเภอที่ออกเอกสารให้ดว้ ย โดย
สามารถขอได้ที่สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่ท่านมีชื่ออยูต่ ามทะเบียนบ้าน ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับ
แต่วนั ที่ออกให้
7. กรณี คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทย หรื อ คู่สมรสเดิม หรื อ บิดา-มารดา เปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล ต้องใช้ใบ
เปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรื อ ช.5)
8. ใบสาคัญการสมรส (คร. 3)
9. ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร. 2) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำให้ไปขอคัดที่สานักทะเบียนเขต/
อาเภอ ที่เคยจดทะเบียนสมรส หรื อ สำนักทะเบียนกลำง เท่านั้น
10. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี )
เฉพาะกรณี ที่มีความประสงค์ที่จะพานักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนี เท่านั้น อาจมีขอ้ ยกเว้นบางกรณี
ซึ่ งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
11. กรอกแบบฟอร์ มมอบอานาจให้คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันยืน่ ขอจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศเยอรมนี
(ชื่อเป็ นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสี ยงว่า ไบ-ทริ ทท์ส-แอร์ -แคล-รุ ง)
*

หมายเหตุ 1. กรณี ที่ฝ่ายหญิงใช้ ชื่อสกุลของสามีที่เสียชีวิต ต้ องขอเปลีย่ นกลับไปใช้ ชื่อสกุลของตนเอง ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่มี
ชื่ ออยู่ตามทะเบียนบ้ าน แล้ วจึงจดทะเบียนสมรสใหม่ ได้ 2. นอกจากเอกสารดังกล่ าว ทางสานักทะเบียนเยอรมันอาจเรี ยกเอกสารเพิ่มเติม
คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่ อสอบถามเรื่ องเอกสาร ที่สานักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พานักอยู่

กรณีกำรจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสั ญชำติเยอรมันทีเ่ ป็ นเพศเดียวกัน
เอกสารที่บุคคลสัญชาติไทยต้องใช้เป็ นเอกสารเหมือนกับที่หญิงไทยหรื อชายไทยใช้สาหรับจดทะเบียนสมส
กับบุคคลสัญชาติเยอรมัน หรื อ บางกรณี ตอ้ งแสดงสัญญาการใช้ชีวติ คู่ ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยทนายความที่ทาหน้าที่
รับรองเอกสาร (ภาษาเยอรมันเรี ยกว่า Notar อ่านว่า โน-ทาร์)
วีซ่ำติดตำมคู่สมรส
กรณี ที่จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอวีซ่าติดตามสามีหรื อภรรยา คู่สมรสฝ่ าย
สัญชาติไทยต้องนาหลักฐานใบสาคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) แปลเป็ น
ภาษาเยอรมัน แล้วนาไปยืน่ รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูต จากนั้นนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
สถานทูตสาหรับยืน่ ขอวีซ่า
สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์ เอริ ค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋ อม)  www.thailaendisch.de
ผูแ้ ปลที่ได้รับอนุญำตรับรองคำแปลถูกต้องจำกศำลในประเทศเยอรมัน และเป็ นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และสวิส ประจำประเทศไทย
อีเมล์ info@thailaendisch.de  โทรศัพท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177  โทรศัพท์ในประเทศเยอรมัน 069-2547 2657
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่า มีดงั นี้
1. สาเนาหนังสื อเดินทางทั้งสองฝ่ าย
2. สาเนาใบสาคัญการสมรส (คร.3)
3. สาเนาทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำ ให้ไปขอคัดที่สานักทะเบียน
เขต/อาเภอที่ได้จดทะเบียนสมรส หรื อ สานักทะเบียนกลำง เท่านั้น
4. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ) เฉพาะกรณี ที่มี
ความประสงค์ที่จะพานักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีขอ้ ยกเว้นบางกรณี
ซึ่ งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
5. คาร้องขอวีซ่าที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว
6. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พืน้ หลังต้ องเป็ นสี ขำวเท่ำนั้น จานวน 3 รู ป
หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว หากคู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี ต้องนา
หลักฐานทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) ไปดาเนินการที่สานักทะเบียนเขต/อาเภอ ที่มีชื่ออยูต่ ามทะเบียน
บ้าน เพื่อแก้ไขชื่ อสกุลในทะเบียนบ้านพร้อมทาบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ จากนั้นนาบัตรประจาตัวประชาชน
พร้อมทั้งหนังสื อเดินทางเล่มเดิมมาแจ้งทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ หรื อ
กองหนังสื อเดินทางทุกแห่งในประเทศไทย
วีซ่ำนำไปบุตรพำนักหรื อวีซ่ำบุตรติดตำมมำรดำ/บิดำ
บุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติเยอรมัน และมีความประสงค์ที่จะนาบุตรที่เกิดจาก
คู่ชีวติ คนเดิมไปพานักอาศัยและศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี จะต้องนาเอกสารมาแปลเป็ นภาษาเยอรมัน และยืน่
รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตก่อน แล้วนาสาเนาของเอกสารภาษาไทยพร้อมคาแปล ไปยืน่ ขอวีซ่าที่
สถานทูตเยอรมัน โดยต้องแนบสาเนาหนังสื อเดินทางของบุคคลสัญชาติเยอรมันด้วย
เอกสารที่ตอ้ งใช้มีดงั ต่อไปนี้
กรณีทมี่ ำรดำไม่ ได้ จดทะเบียนสมรสกับบิดำของเด็ก
1. สู ติบตั รของบุตร
2. สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันที่ออกให้ ในกรณี ที่ใช้แบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำ
ให้ขอคัด ณ สานักทะเบียนเขต/อาเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน หรื อ สำนักทะเบียนกลำงเท่านั้น
3. หนังสื อรับรองเรื่ องอานาจการปกครองบุตร ต้ องระบุว่ำบุตรอยู่ในอำนำจปกครองของมำรดำแต่ เพียงผู้
เดียวและบิดำไม่ ได้ จดทะเบียนรับรองบุตรแต่ อย่ ำงใด เอกสารมีอายุ 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกให้
4. ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) หรื อชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรื อ ช.5) ของบุตรหรื อบิดา-มารดา (ในกรณี ที่บุตรหรื อบิดามารดาเคยเปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล)
สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์ เอริ ค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋ อม)  www.thailaendisch.de
ผูแ้ ปลที่ได้รับอนุญำตรับรองคำแปลถูกต้องจำกศำลในประเทศเยอรมัน และเป็ นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และสวิส ประจำประเทศไทย
อีเมล์ info@thailaendisch.de  โทรศัพท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177  โทรศัพท์ในประเทศเยอรมัน 069-2547 2657
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5. ใบมรณบัตร หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก) (กรณี บิดาเสี ยชีวติ )
กรณีทมี่ ำรดำจดทะเบียนหย่ำกับบิดำของเด็กแล้ว
1. สู ติบตั รของบุตร
2. ทะเบียนบ้านหรื อแบบรับรองทะเบียนราษฎร ทร.14/1 ของบุตร กรณี ที่ใช้แบบรับรองรำยกำรรำษฎร
(ทร.14/1) ทำงสถำนทูตเยอรมันแนะนำ ให้ไปขอคัดที่อำเภอ/สำนักงำนเขต
ที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน หรื อ ที่สำนักทะเบียนกลำงเท่านั้น
3. หลักฐานแสดงว่าอานาจปกครองบุตรอยูก่ บั มารดา (แล้วแต่กรณี เช่น ทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึก (คร.6),
คาพิพากษาศาล ฯลฯ)
4. ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) หรื อ ชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรื อ ช.5) ของบุตรหรื อบิดา-มารดา (กรณี ที่บุตรหรื อบิดามารดาเคยเปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล)
หมายเหตุ: นอกจากเอกสารดังกล่ าว ทางสถานทูตเยอรมัน/ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง อาจเรี ยกเอกสารเพิ่มเติมจึงควรติดต่ อสอบถามเรื่ อง
เอกสาร ที่สถานทูตเยอรมัน/ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ณ เมืองที่พานักอยู่อีกครั้ ง

กำรเปลีย่ นชื่ อสกุลตำมสำมีหรื อแก้ ไขคำนำหน้ ำนำม
การเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีน้ นั คู่สมรสฝ่ ำยหญิงสำมำรถทำเรื่ องได้ ท้งั ในประเทศเยอรมนีและในประเทศไทย
การดาเนินการในประเทศไทยค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าที่ประเทศเยอรมนี
เมื่อคู่สมรสจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี แล้ว คู่สมรสสัญชาติไทยจะต้องนาทะเบียนสมรสที่เป็ น
ภาษาเยอรมันมาแปลเป็ นภาษาไทย แล้วนาเอกสารไปยืน่ ขอประทับตรารับรองที่สถานทูตเยอรมันในประเทศไทย
หลังจากนั้นต้องนาเอกสารดังกล่าวไปรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการ ต่างประเทศ หลังจากนั้นคู่สมรสฝ่ ายหญิงต้อง
นาเอกสาร ไปยืน่ ต่อสานักทะเบียนเขต/อาเภอที่ตนมีชื่ออยูต่ ามทะเบียนบ้าน เพื่อบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.22
การสมรส) และขอเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่ อสกุลในทะเบียนบ้าน พร้อมทาบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ จากนั้นจึง
นาบัตรประจาตัวประชาชนและหนังสื อเดินทางเล่มเดิม มาทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กรมการกงสุ ล กระทรวง
การต่างประเทศ หรื อ กองหนังสื อเดินทางทุกแห่งในประเทศไทย
กรณีแจ้ งการสมรสทีป่ ระเทศไทย (นอกจากเอกสารทีท่ างเราแนะนาไปเบื้องต้ น) เพื่อไม่ ให้ เป็ นการเสี ยเวลา
ขอแนะนาให้ ลูกค้ าติดต่ อสอบถามทางสานักทะเบียนเขต/อาเภออีกครั้ง เพราะสานักทะเบียนเขต/อาเภอนั้นๆ
อาจเรียกเอกสารอย่างอื่นเพิม่ เติมได้
* หมายเหตุ ตามกฎหมายเยอรมัน หลังจากจดทะเบียนสมรสกันแล้ ว คู่สมรสสามารถใช้ ชื่อสกุลคู่ได้ แต่ ตามกฎหมายไทย การใช้
ชื่ อสกุลคู่ยงั ไม่ ได้ รับการอนุญาต คู่สมรสจึ งควรเลือกใช้ ชื่อสกุลของตนเองหรื อชื่ อสกุลของคู่สมรสเท่ านั้น

สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์ เอริ ค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋ อม)  www.thailaendisch.de
ผูแ้ ปลที่ได้รับอนุญำตรับรองคำแปลถูกต้องจำกศำลในประเทศเยอรมัน และเป็ นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และสวิส ประจำประเทศไทย
อีเมล์ info@thailaendisch.de  โทรศัพท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177  โทรศัพท์ในประเทศเยอรมัน 069-2547 2657
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กำรเรียนภำษำเยอรมัน
หากมีความประสงค์ที่จะพานักในประเทศเยอรมนีนานกว่า 90 วัน ต้องเรี ยนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1
“สตาร์ท ดอยตช์ 1” โดยสามารถเรี ยนด้วยตนเองหรื อเลือกสถานที่เรี ยนที่ใดก็ได้ แต่ตอ้ งสอบที่สถาบันเกอเธ่
กรุ งเทพฯ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรภาษา เยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” จากสถาบันเกอเธ่
ในกรณี ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรื อเทียบเท่า
ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาแทนประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ ท ดอยตช์ 1” พร้อมกับ
คาร้องขอวีซ่า โดยทางสถานทูตอาจกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม แต่ในกรณี ที่ไม่มีความประสงค์ที่จะพานัก อาศัยระยะ
ยาวที่ประเทศเยอรมนี ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนภาษาเยอรมัน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานของเรา)
กำรแปลเอกสำร
เอกสารภาษาไทยที่จะนาไปยื่นต่อทางราชการของประเทศเยอรมนี นอกจากจะต้องได้รับการประทับตรา
รับรองว่าไม่ได้ปลอมแปลงจากทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ยังจะต้อง
แปลเป็ นภาษาเยอรมันโดยล่ามที่สถานทูตเยอรมันยอมรับและที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มี
อานาจในการรับรองคาแปลถูกต้องได้เท่ำนั้น ซึ่งเอกสำรสำมำรถแปลได้ ท้งั ในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี
เอกสารภาษาเยอรมันที่จะนามายืน่ ต่อทางราชการในประเทศไทยต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาไทยโดยล่ามที่
สถานทูตเยอรมันยอมรับ หลังจากนั้นต้องนาเอกสารภาษาเยอรมันพร้อมคาแปลไปให้สถานทูตเยอรมัน ณ
กรุ งเทพฯ ประทับตรารับรองเอกสาร หลังจากนั้นนาไปรับรองนิติกรณ์ที่ แผนกนิติกรณ์ กรมการกงสุ ล กระทรวง
การต่างประเทศของไทย (กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทร. 02-575 1056-61) แล้วจึงนาไปติดต่อหน่วยงานราชการในประเทศไทย
กำรยื่นคำร้ องขอให้ ทำงสำนักทะเบียนเขต/อำเภอออกเอกสำรสำคัญต่ ำง ๆ
เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาและเสี ยเงินโดยเปล่าประโยชน์ คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยควรตรวจสอบรายละเอียดของ
เอกสารที่สานักทะเบียนเขต/อาเภอออกให้อย่างละเอียดอีกครั้ง ว่าข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์หรื อไม่ เช่นในหนังสื อ
รับรองการเกิด หนังสื อรับรองสถานภาพการสมรส ฯลฯ หากเอกสารยังมีขอ้ ผิดพลาด ต้องขอให้สานักทะเบียนเขต/
อาเภอแก้ไขหรื อออกฉบับใหม่ให้ทนั ที ห้ามขีดฆ่าหรื อแก้ไขเอกสารด้วยตนเอง

สานักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมันตั้งอยูท่ ี่ ชั้น 12 อาคารกรุ งเทพประกันภัย (ไว.ดับยู.ซี .เอ) ติดกับโรงแรมสุ โขทัย
อยูฝ่ ั่งเดียวกันกับสถานทูตเยอรมัน ตึกที่ 2 ถัดจากสถานทูตประมาณ 50 เมตร
เวลำทำกำร วันจันทร์ - ศุกร์ 07.30 - 16.00 น. โทร. 02-677 3890-1, 081-830 5177
แฟกซ์ 02-677 3892 เว็บไซต์ www.thailaendisch.de อีเมล์ info@thailaendisch.de
สำนักงำนแปลและรับรองเอกสำรไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์ เอริ ค ช็อทท์สเต็ดท์ และ คณพศ พยัฆศรี (ต๋ อม)  www.thailaendisch.de
ผูแ้ ปลที่ได้รับอนุญำตรับรองคำแปลถูกต้องจำกศำลในประเทศเยอรมัน และเป็ นที่ยอมรับของสถำนทูตเยอรมัน ออสเตรี ย และสวิส ประจำประเทศไทย
อีเมล์ info@thailaendisch.de  โทรศัพท์ในประเทศไทย 02-677 3890-1, 081-830 5177  โทรศัพท์ในประเทศเยอรมัน 069-2547 2657
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โปรดติดต่ อโดยตรงและระวังกำรแอบอ้ำง สำนักงำนแปลเอกสำรของเรำมีเพียงแห่ งเดียวทีช่ ้ัน 12
อำคำรกรุ งเทพประกันภัย (ไว.ดับยู.ซี.เอ) ไม่ มีสำขำหรื อตัวแทนทีอ่ ื่น
หำกมีข้อสงสั ยประกำรใด กรุ ณำติดต่ อสอบถำมเรำโดยตรงทีเ่ บอร์ โทรศัพท์ ข้ำงต้ นในวันและเวลำทำกำร
ทีต่ ้งั ของสำนักงำน
สำนักงำนแปลเอกสำรไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อำคำรกรุ งเทพประกันภัย (ไว.ดับยู.ซี.เอ)
เลขที่ 25 ถนนสำทรใต้
เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
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