บทที่ 4

ผลการปฎิบตั ิงานตามโครงงาน
เนื่ องจากการที่ไ ด้เข้าร่ วมสหกิ จศึกษาของทางมหาวิทยาลัยและได้ออกปฎิ บตั ิงานนอก
สถานที่น้ นั ทาให้ได้ทราบและได้รับความรู ้ต่างๆของการทางานจากบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องการทาวี
ซ่าจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนเยอรมันไม่ว่าสถานที่ ที่จดทะเบียนสมรสนั้นจะเป็ นที่
ประเทศเยอรมันหรื อจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยรวมถึงได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องของภาษาที่
ใช้ในการทางานและเอกสารสาหรับยืน่ เรื่ องการจดทะเบียนสมรส ซึ่งผูจ้ ดั ทาโครงงานได้มีการฝึ ก
และปฏิบตั ิงานและยังได้ช่วยงานบริ ษทั ในการจัดเอกสารเพื่อใช้สาหรับยื่นเรื่ องการจดทะเบียน
สมรสระหว่างคนไทยกับคนประเทศเยอรมัน ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้นาผลการปฎิบตั ิจดั ทาโครงงาน
และอธิ บายวิธีการขั้นตอนเอกสารที่ตอ้ งเตรี ยมเพื่อใช้สาหรับในการยื่นทาเรื่ องเรื่ องจดทะเบียน
สมรสระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน
เนื้อหาในบทนี้จะเป็ นการอธิบายเกี่ยวกับการจัดทาวีซ่าเพื่อจดทะเบียนสมรสรวมถึงวิธีการ
ในการจัดเอกเอกสารและจัดเตรี ยมรวมถึงกระบวนการทางานที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ออกปฏิบตั ิงาน
ซึ่งการจัดทาวีซ่าเพื่อขอจดทะเบียนสมรสนั้นสามารถแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างสัญชาติไทยและสัญชาติเยอรมัน
4.2 ขั้นตอนการขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสระหว่างสัญชาติไทยและสัญชาติเยอรมัน
4.3 การจดทะเบียนสมรส
4.4 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้องกับการยื่นเอกสารสาหรั บจดทะเบียนสมรสระหว่า
สัญชาติไทยและสัญชาติเยอรมัน
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4.1 เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการจดทะเบียนสมรสระหว่ างสั ญชาติไทยและสั ญชาติเยอรมัน
4.1.1 เอกสารของคู่สมรสฝ่ ายสั ญชาติเยอรมัน
1. หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประชาชน
2. ใบรั บรองถิ่ นพานัก ในประเทศเยอรมัน หรื อ ใบแจ้งย้ายสามะโนครั วออกจาก
ประเทศเยอรมัน
3. สูติบตั ร
4. คาพิพากษาหย่าที่มีตราประทับรับรองว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรื อ มรณะ
บัตรของคู่สมรสเดิม
4.1.2 เอกสารของคู่สมรสฝ่ ายสั ญชาติไทย
1.
2.
3.
4.

หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประชาชน
สูติบตั ร หรื อ หนังสื อรับรองการเกิดที่มีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกับสูติบตั ร
สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
ค าร้ อ งเกี่ ย วกับ งานทะเบี ย นครอบครั ว จากส านัก ทะเบี ย นกลาง ที่ แ จ้ง ผลการ
ตรวจสอบข้อมูลการสมรส-การหย่า

4.1.3 เอกสารเพิม่ เติมสาหรับผู้ทมี่ ีสถานภาพหม้ าย
1. หนังสื อรั บรองสถานภาพที่ ระบุว่าหลังจากที่ คู่สมรสเสี ยชี วิตแล้ว ยังไม่ ได้จด
ทะเบียนสมรสใหม่กบั ผูใ้ ดอีก
2. ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก คร. 2 หรื อใบสาคัญการสมรส
3. มรณบัตรของคู่สมรส

23

4.1.2 รูปภาพเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องสาหรับการขอจดทะเบียนสมรส

รูปภาพที่ 4.1 ตัวอย่ างหนังสือเดินทาง

รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่ างสาเนาทะเบียนบ้ าน
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รูปภาพที่ 4.3 ตัวอย่ างสู ติบตั ร

รู ปภาพที่ 4.4 ตัวอย่ างใบสาคัญการสมรส
สาหรับผูท้ ี่มีสถานภาพหม้ายควรมีหนังสื อใบสาคัญการสมรส
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รูปภาพที่ 4.5 ตัวอย่ างหนังสือรับรองสถานภาพ
เป็ นหนังสื อที่รับรองสถานภาพของตนเอง

รูปภาพที่ 4.6 ตัวอย่ างใบเปลีย่ นชื่อ หรือ ช.3
ถ้ าได้ มีการเปลีย่ นชื่อควรมีเอกสารเพือ่ ใช้ ยนื ยันชื่อเดิมตามใบเกิด
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รูปภาพที่ 4.7 (Application for a national visa) ตัวอย่ างแบบฟอร์ มที่ใช้ ในการสมัครหรือ
แสดงจุดประสงค์ ในการเข้ าพานักในประเทศเยอรมัน

รูปภาพที่ 4.8 ตัวอย่ างหนังสือกฎหมายเมื่อต้ องการเข้ าพานักในประเทศเยอรมนี

27

4.2 ขั้นตอนการขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสระหว่ างสั ญชาติไทยและสั ญชาติเยอรมัน
1. ติ ด ต่อทาการสัมภาษณ์ ประวัติของผูท้ ี่ ตอ้ งการจดทะเบี ย นสมรสทั้งฝั่ งคู่สมรส
สัญชาติไทยและฝั่งคู่สมรสสัญชาติเยอรมันและขอเอกสารที่จาเป็ นที่ตอ้ งการใช้
สาหรับเพื่อยืน่ ขอการจดทะเบียนสมรส
2. นาเอกสารที่ได้มาตรวจว่าสามารถใช้ในการยื่นได้หรื อไม่เพราะรายการเอกสารที่
ออกให้ในบางอาเภอบางเนื้ อหาไม่สามารถใช้ยื่นเอกสารได้จึงจาเป็ นต้องตรวจ
เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านั้นสามารถใช้ในการยืน่ เรื่ องการจดทะเบียนสมรส
3. หลังจากได้ตรวจเอกสารว่าสามารถใช้ในการยื่นได้แล้วทางบริ ษทั จะนาเอกสาร
ทั้งหมดไปแปลเป็ นภาษาเยอรมันเนื่ องจากการยื่นเรื่ องขอหนังเอกสารทั้งหมด
จะต้องถูกแปลโดยสานักแปลและสานักแปลเอกสารต้องมีแสตมป์ ที่ทางสถานทูต
ยอมรับจากการแปลเอกสารจริ งห้ามแปลด้วยตนเองเพราะเวลาทาการยื่ นเรื่ องที่
สถานทูตนั้น บางนามสกุลของเอกสารจะไม่ ตรงทาให้เ สี ย เวลาในการทาเรื่ อง
รวมถึ ง เอกสารทั้ง หมดถ้า ไม่ ไ ด้รั บ การแปลจากส านัก แปลทางสถานทู ต ก็ ไ ม่
สามารถรับเอกสารได้
4. รับเอกสารทั้งหมดที่ได้จากการแปลเป็ นภาษาเยอรมันและตรวจสอบให้ละเอียด
แล้วจึงนาเอกสารที่แปลทั้งหมดไปยื่นทางที่สถานทูตรวมถึงเอกสารมอบอานาจ
ซึ่งให้ทางบริ ษทั จัดการและยืนยันว่าเอกสารทั้งที่ยนื่ นี้ไม่มีปลอมแปลง
5. หลังจากยืน่ เอกสารเสร็ จก็จะใช้เวลาในการดาเนินเอกสารเป็ นเวลา 4-8 สัปดาห์ ใน
การรับเอกสารอีกครั้ง นั้นคือเอกสารที่รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทูต
6. หลังจากรั บเอกสารที่ได้รับการยืนยันจากสถานทูตต่อไปจะเป็ นการกรอกแบบ
ฟอรม์ในการยื่นขอจดทะเบียนสมรสต่อสานักทะเบียนที่เยอรมันโดยที่คู่สมรสทั้ง
สองฝ่ ายต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนสมรสเรี ยกว่า Anmeldung zur
Eheschließung เพื่อแสดงเอกสารทั้งหมดของคู่สมรสต่อนายทะเบี ยนเยอรมัน
และในกรณี ที่คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยไม่สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดว้ ยตนเอง
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เพราะยังพานักอยู่ในประเทศไทย ทางบริ ษทั จะจัดส่ งเอกสารเพื่อให้คู่สมรสฝ่ าย
ทางเยอรมันไปแจ้งความประสงค์ได้

7. หลังจากคู่สมรสฝ่ ายเยอรมันได้รับเอกสารจะนายทะเบียนเรี ยบร้อยก็จะส่ งเอกสาร
ทั้งหมดมายังบริ ษทั เพื่อทางบริ ษทั จะใช้ยื่นขอวีซ่าพานักเพื่อใช้จดทะเบียนสมรส
เป็ นระยะเวลายาวโดยนัดลูกค้าสัญชาติไทยเพื่อมารับเอกสารแล้วไปยืน่ ที่สถานทูต
เพื่อแจ้งความประสงค์สาหรับการจดทะเบียนสมรสซึ่ งใช้เวลาในการหลังจากยื่น
เอกสารประมาณ 6สัปดาห์เพื่อรับหนังสื อเดินทางเข้าพานักสาหรับการจดทะเบียน
สมรสระหว่างคู่สมรสสัญชาติไทยและคู่สมรสสัญชาติเยอรมัน
8. เมื่อหนังสื อเดิ นทางของลูกค้ามาส่ งถึงบริ ษทั ก็จะส่ งหนังสื อเดิ นทางกลับไปยัง
ลูกค้าเป็ นการจบขั้นตอนวิธีการดาเนิ นงานส่ วนเรื่ องการจองตัว๋ การเดินทางขึ้นอยู่
กับลูกค้าว่าจะจองด้วยตนเองหรื อให้ทางบริ ษทั จัดการ
4.2.1 หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการจดทะเบียนสมรส

Customer

Tramaico.co., Ltd.

Translation
office

Embassy of German
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4.2.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการขอวีซ่าจดทะเบียนสมรส

1.สัมภาษณ์ลกู ค้ า

6.เตรี ยมแบบฟอร์ มสาหรับ
ยื่นขอจดทะเบียนสมรส

2.ตรวจเอกสารสาหรับใช้
ในการยื่นเอกสาร

5.รอรับเอกสารรับรองไม่
ปลอมแปลง

3.นาเอกสารไปทังหมด
้
แปลเป็ นภาษาเยอรมัน

4.ไปรับเอกสารที่แปลไป
ยื่นที่สถานทูตเยอรมนี

7.ยื่นแบบฟอร์ มพร้ อม

เอกสารทังหมดที
้
่สถานทูต

8.รอรับผลสรุป

9. ส่งผลสรุปกลับไปยัง
ลูกค้ า
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4.3 การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติเยอรมันสามารถจด
ทะเบียนสมรส ได้ท้ งั 2 ประเทศ คือ
1. การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
2. การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

4.3.1 การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
คู่สมรสทางฝ่ ายสัญชาติเยอรมันต้องนาเอกสารสาคัญคือ หนังสื อที่สาคัญที่แสดง
ว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ หรื อเรี ยกง่ายๆว่าหนังสื อรับรองโสด ซึ่ งต้องนาเอกสารนี้
มาแสดงที่สถานทูตเยอรมัน ที่กรุ งเทพ โดยเอกสารที่นามานี้ ตอ้ งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน เพื่อ
ใช้สาหรับในการขอหนังสื อรับรอง และนาหนังสื อรับรองไปรับรองนิ ติกรณ์ที่กรมการ
กงสุ ลกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนาไปยื่นต่อนายทะเบียน ที่สานักทะเบียนเขตหรื อ
อาเภอที่คู่สมรสมีความต้องที่จะจดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งตากฎหมายของประเทศไทยนั้นผู ้
ที่ตอ้ งการจดทะเบียนสมรสนั้น สามารถจดทะเบียนสมรส ที่สานักงานเขตหรื ออาเภอได้
ทุกแห่ งในประเทศไทย คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยจาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารให้ครบถ้วนและ
ต้องนาเอกสารไปแปลเป็ นภาษาเยอรมัน ก่ อนที่ จะยื่นเอกสารทั้งหมดที่ สถานทูต เพื่อ
เอกสารทั้งหมดต้องได้รับรองจากทางสถานทูตว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ปลอมแปลง การรับรอง
เอกสารทัว่ ไปจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ และมีค่าธรรมเนียมอยูท่ ี่ประมาณ 28-45 ยุโร
ต่อ ฉบับ ขึ้นอยูก่ บั เอกสาร ส่ วนใบสาคัญการสมรส หรื อเรี ยกว่า คร.3 และทะเบียนสมรส
พร้ อมบันทึ ก หรื อ คร.2 ที่ ออกโดยจากสานักงานทะเบี ยนเขตหรื ออาเภอ นาไปยื่นขอ
รับรองเอกสารรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตอีกที เป็ นอันจบกระบวนการจดทะเบียน
สมรสในประเทศไทย
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4.3.2 การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี
คุ่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทยที่ตอ้ งการเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี
จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในการยืน่ ให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนา
เอกสารทั้งหมดแปลเป็ นภาษาเยอรมัน แล้วจึงนาไปยื่นที่สถานทูตเยอรมันในประเทศไทย
หลังจากเอกสารของฝ่ ายสัญชาติไทยได้รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทุตแล้ว ให้
นาสาเนาหนังสื อเดินทางของคู่สมรสฝ่ ายสัญชาติไทย ให้สถานทูตรับรองสาเนาถูกต้อง
และลงลายมือชื่อก่อนที่จะให้คู่สมรสฝ่ ายสัญชาติเยอรมัน เพื่อให้คู่ทางฝั่งเยอรมันแจ้งความ
ประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในการขอจดทะเบียนสมรสที่สานักงานทะเบียนในประเทศ
เยอรมัน ที่เมืองที่พานักอยู่ แล้วทางฝั่ งคู่สมรสควรต้องขอหนังสื อนัดหมายจดทะเบียน
สมรส ในภาษาเยอรมันเรี ยกว่า Anmeldung yur eheschilieSung โดยทางคู่สมรสฝ่ าย
เยอรมันต้องส่ งสาเนาเอกสารดังกล่าวนี้มา เพื่อให้คู่สมรสทางฝั่งสัญชาติไทยใช้เพื่อขอวีซ่า
สาหรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี
4.3.3 เอกสารทีย่ นื่ ทีส่ ถานทูตสาหรับเข้ าพานักเพือ่ จดทะเบียนสมรสในประเทสเยอรมนี
1. เอกสาร Application for a national visa
2. เอกสารกฎหมายซึ่งผูท้ ี่ร้องขอต้องเซ็นเพื่อเข้าพานักในประเทศเยอรมนี
3. เอกสารแบบสอบถามทะเบียนประเทศเยอรมนี
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4.4คาศัพท์ ภาษาอังกฤษที่เกีย่ วข้ องกับการยืน่ เอกสารสาหรับจดทะเบียนสมรสระหว่ า
สั ญชาติไทยและสั ญชาติเยอรมัน
คาศัพท์
Abroad
Accommodate
Accompany
Agency
Alien resident
Applicants
Application form
Attach
Authority
Birth certificate
Cancelled
Certifies
Check in
Children
City
Civil
Concerned
Consequences
Convicted
Coordination
course
Credit card
Cultural
Currency
Current

คาแปล
ต่ างประเทศ
อานวยความสะดวก
ติดตาม
ตัวแทนบริษัท
ต่ างด้ าวอาศัย
ผู้สมัคร
ใบสมัคร
แนบ
เจ้ าหน้ าที่
สู ติบัติ
ยกเลิกไปแล้ว
ใบรับรอง
เช็ค-อิน
เด็ก
ชื่อเมือง
พลเรือน
เกีย่ วข้ อง
ผลทีต่ ามา
ลงโทษ
การประสาน
หลักสู ตร
บัตรเครดิต
วัฒนธรรม
เงินตรา
ปัจจุบัน
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Current nationality
Current occupation
Customs
Date of birth
declare
Dependent
Deported
Destination
Diseases
Distribution
District
District office
Divorce certificate
Divorced
Duration
Embassy
Emblem
Employment
Enter
Evidence
Expelled
Extent
Fales
Federal
Female
Fill out
Fingerprint
First name
Foreigner
form

สั ญชาติปัจจุบัน
อาชีพปัจจุบัน
ศุลกากร
วันทีเ่ กิด
ประกาศ
ขึน้ อยู่กบั
เนรเทศ
จุดหมายปลายทาง
โรค
การกระจาย
อาเภอ
สานักงานเขต
ใบหย่ า
การหย่ าร้ าง
ระยะเวลา
สถานเอกอัครราชทูต
สั ญลักษณ์
การจ้ าง
เข้ า
หลักฐาน
ขับออก
ขอบเขต
เท็จ, ปลอม
สหพันธรัฐ
เพศหญิง
กรอก
ลายนิว้ มือ
ชื่อ
ชาวต่ างชาติ
แบบฟอร์ ม
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Furnish
Germany
Glue
Government duty passport
Granted
Health
Health card
Health check
House particulars
Husband
Id card
Information
Initial
Intend
Issued by
Issued on
Language
Last name
Legal
Legal guardian
Mailing address
Main purpose
Male
Marital status
Marriage certificate
Mean of support
Medical reason
Mention
Middle name
Minors

ให้
ประเทศเยอรมัน
ติด
หนังสื อเดินทางของรัฐบาล
ที่ยนิ ยอม
สุ ขภาพ
บัตรสุ ขภาพ
ใบตรวจโรคหรือตรวจสุ ขภาพ
ทะเบียนบ้ าน
สามี
บัตรประจาตัว
ข้ อมูล
ตัวย่ อชื่อ
ตั้งใจ
ออกโดย
ออกเมื่อ
ภาษษ
นามสกุล
ถูกกฎหมาย
ผู้คุ้มครองตามกฎหมาย
ทีอ่ ยู่ทางจดหมายไปรษณีย์
วัตถุประสงค์หลัก
เพศชาย
สถานภาพสมรส
ทะเบียนสมรส
วิธีการสนับสนุน
เหตุผลทางการแพทย์
กล่าวถึง
ชื่อ กลาง
ผู้เยาว์
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National
No.(Number)
Number of travel document
Obliged
Officer
Official
Official Seal Affixed
Only
Ordinary passport
Organization
Other
Particulars
Passport
Passport control
Penalty
Permanent
Permit
Place
Place of birth
position
Postcode
Process
Profession
Prohibited
Proof of relationship
Provide
Province
Pursuant
Question
Re-entry visa

สั ญชาติ
หมายเลข
จานวนเอกสารเดินทาง
ผูกมัด
เจ้ าหน้ าที่
ข้ าราชกาล
ตราประทับทางการ
เท่ านั้น
หนังสื อเดินทางทัว่ ไป
องค์ กร
อืน่ ๆ
รายละเอียก
หนังสื อเดินทาง
ด่ านตรวจหนังสื อเดินทาง
การลงโทษ
ถาวร
ใบอนุญาต
สถานที่
สถานที่เกิด
ตาแหน่ ง
รหัสไปรษณีย์
กระบวนการ
อาชีพ
ข้ อห้ าม
เอกสารรองรับสถานภาพ
ให้
ต่ างจังหวัด
ดาเนินการ
คาถาม
การอนุญาตให้ กลับเข้ าประเทศ
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Registration
Registration of divorce
Registration of marriage
Rejected
Relative
Renew
Republic
Residence
Residing
reunion
Round trip
Schengen agreement
Serve
Service passport
Sex
Signature
Sin card
Since
Spouse
State
Street
Study
Submitting
Subsistence
Suffer
Suspected
Temporary accommodation
Time
Transit
Transport

การลงทะเบียน
ทะเบียนหย่ า
ทะเบียนสมรส
ปฎิเสธ
ญาติ
เริ่มใหม่
สาธารณรัฐ
ทีอ่ ยู่อาศัย
ผู้อาศัย
การรวม
เดินทางไปกลับ
ข้ อตกลงระหว่ างเชงเกง
บริการ
หนังสื อเดินทาง
เพศ
ลายเซ็น
บัตรประกันสังคม
ตั้งแต่
คู่สมรส
สถานะ
ชื่อถนน
การศึกษา
เสนอ
การดารงชีวติ
ประสบ
ผู้ต้องสงสัย
ที่พกั ชั่วคราว
เวลา
การขนส่ ง
ขนส่ ง
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Travel document
Traveler chequse
Type of travel document
Union
Visa
Visa run
Widowed
Wife
Witness

เอกสารเดินทาง
เช็คเดินทาง
ชนิดเอกสารเดินทาง
สหภาพ
วีซ่า
ต่ อวีซ่า
เป็ นม่ าย
ภรรยา
พยาน

