คำแนะนำในกำรทำหนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ ำใช้ จ่ำย
กำรทำหนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ ำใช้ จ่ำยตำมมำตรำ §§ 66-68 ของกฎหมำยว่ำด้ วยกำรพำนักอำศัย
กรณีใดทีต่ ้ องแสดงหนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ ำใช้ จ่ำย
เมื่อผูย้ นื่ คำร้องขอวีซ่ำไม่ สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรพำนักและเดินทำงไป-กลับเองทั้งหมด
กรณีใดทีไ่ ม่ จำเป็ นต้ องแสดงหนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ ำใช้ จ่ำย
- เมื่อผูย้ นื่ คำร้องขอวีซ่ำแสดงหลักฐำนทำงกำรเงิน เช่น บัญชีธนำคำร บัญชีเงินเดือน เพื่อแสดงว่ำผูย้ นื่
คำร้องสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปยังเยอรมนี/ประเทศในกลุ่มเชงเกนได้
(ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นที่แน่ชดั ว่ำ ไม่มีกำรถ่ำยโอนทรัพย์สินของบุคคลที่สำมมำยังท่ำนเมื่อไม่นำนมำนี้) ในกรณี น้ ี
ท่ำนสำมำรถแสดงหนังสื อเชิญเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรของผูเ้ ชิญในเยอรมนีได้โดยไม่ตอ้ งมีแบบฟอร์ ม
(ไม่ตอ้ งผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยรำชกำรใด)
- เมื่อผูย้ นื่ คำร้องของวีซ่ำเป็ นชำวต่ำงชำติและมีคู่สมรส/คู่ชีวติ เป็ นบุคคลสัญชำติเยอรมัน
ในกรณี น้ ีสำมำรถแสดงหนังสื อเชิญโดยไม่ตอ้ งมีแบบฟอร์ ม (ไม่ตอ้ งผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยรำชกำรใด)
กรุ ณำแสดงใบสำคัญกำรสมรส/หลักฐำนแสดงกำรเป็ นคู่ชีวติ (ตัวจริ งและสำเนำ 1 ฉบับ)
สำเนำหนังสื อเดินทำงของคู่สมรสสัญชำติเยอรมัน หลักฐำนกำรเงินสำหรับกำรเดินทำง (สมุดบัญชี
บัญชีเงินเดือน หนังสื อรับรองกำรเป็ นผูร้ ับเงินบำนำญ ฯลฯ ของคู่สมรสชำวเยอรมัน)
ผู้ใดสำมำรถยืน่ หนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ ำใช้ จ่ำยต่ อสถำนทูตเยอรมัน กรุ งเทพฯ ได้
หำกท่ำนเป็ นบุคคลผูถ้ ือสัญชำติเยอรมันและพำนัก ทำงำนหรือศึกษำในประเทศไทย หำกท่ำนยังมี
วีซ่ำท่องเที่ยวหรื อยังคงมีทะเบียนบ้ำนอยูใ่ นเยอรมนี
ท่ำนไม่ สำมำรถยืน่ หนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยที่สถำนทูต ฯ
แต่จะต้องไปยืน่ ที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองผูร้ ับผิดชอบในเยอรมนี
ต้ องนัดหมำยเพือ่ ยืน่ หนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ ำใช้ จ่ำยหรือไม่
ไม่จำเป็ นต้องนัดหมำย ท่ำนสำมำรถมำยืน่ หนังสื อด้ วยตนเองในเวลำทำกำร วันจันทร์ -ศุกร์
ตั้งแต่ 8.00-11.00 น.ที่แผนกกงสุ ล
หลักฐำนทีต่ ้ องแสดงในกำรขอทำหนังสื อดังกล่ำวได้ แก่ (แสดงเอกสำรตัวจริงและสำเนำ 1 ฉบับ) :
 หนังสื อเดินทำงฉบับจริ งที่มีอำยุกำรใช้ (ตัวจริ งและสำเนำ)
 หลักฐำนที่แสดงว่ำท่ำนมีถิ่นพำนักอำศัยปกติในประเทศไทย (เช่น
มีกำรระบุถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยในหนังสื อเดินทำงเยอรมัน
หรื อใบอนุญำตทำงำน/ใบอนุญำตให้มีถิ่นพำนัก หรื อวีซ่ำแบบ

Non-Immigrant
 สำเนำหนังสื อเดินทำงของบุคคลที่ท่ำนประสงค์จะรับรองควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยให้
 หลักฐำนกำรเงิน/ควำมน่ำเชื่อถือ ได้แก่ บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
หนังสื อรับรองเงินเดือนจำกนำยจ้ำง หนังสื อรับรองกำรเป็ นผูร้ ับบำนำญ
หลักฐำนของธนำคำรที่แสดงว่ำเป็ นผูม้ ีรำยได้ประจำติดต่อกัน 3 เดือนสุ ดท้ำย
และสมุดบัญชี/สลิปแสดงยอดเงินในบัญชีปัจจุบนั ที่แสดงถึงควำมมัน่ คงทำงกำรเงินของท่ำน
ทั้งนีก้ ำรแสดงหลักฐำนดังกล่ำวเพียงรำยกำรเดียวอำจทำให้ สถำนะทำงกำรเงินของท่ำนยังไม่ น่ำเชื่อถื
อเพียงพอ
 ค่ ำธรรมเนียมในกำรทำหนังสื อรับรอง 29 ยูโร ชำระเป็ นเงินสดสกุลบำท
ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนในแต่ละวันของสถำนทูต
สำคัญ: ขอบเขตควำมรับผิดชอบ:
ควำมรับผิดชอบของท่ำนได้แก่
กำรจ่ ำยเงินคืนทั้งหมดทีร่ ัฐได้ ออกไปในทุกรู ปแบบเพือ่ เป็ นค่ ำครองชี พแก่ บุคคลต่ ำงชำติ
ที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของท่ำน อันรวมไปถึงกำรจัดหำที่พกั และค่ำใช้จ่ำยในกรณี เจ็บป่ วย
หรื อต้องได้รับกำรดูแล ควำมรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ที่ถือเป็ นสิ ทธิ อนั พึงได้รับตำมกฎหมำยด้วย (เช่น ตำมที่ระบุในกฎหมำยสังคมฉบับที่ 2 และ 12
หรื อควำมช่วยเหลือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ผลู ้ ้ ีภยั )
ควำมรับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินคืนที่รัฐได้สงเครำะห์ช่วยเหลือในกรณี เจ็บป่ วยไม่สำมำรถทดแทนกำรประกันก
ำรประกันสุ ขภำพระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินที่เพียงพอของผูย้ นื่ คำร้องขอวีซ่ำได้ กล่ำวคือ
ผูย้ นื่ คำร้องต้องแสดงหลักฐำนกำรประกันสุ ขภำพที่เพียงพอต่อสถำนทูตฯ เมื่อยืน่ คำร้องขอวีซ่ำ
โดยไม่มีกรณี ยกเว้น
ควำมรับผิดชอบของท่ำนยังรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงออกนอกประเทศ (เช่น ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบิน)
และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรบังคับให้ยตุ ิกำรพำนัก (เช่น กำรขับออกนอกประเทศ)
ของผูย้ นื่ คำร้องขอวีซ่ำที่ท่ำนรับรอง
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในขนส่ งและขนย้ำยสัมภำระไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ต่ำงประเทศ
และอำจรวมค่ำใช้จ่ำยสำหรับผูร้ ่ วมเดินทำง กำรแปลภำษำ อำหำรและค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรคุมขัง
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อบุคคลที่ท่ำนให้กำรรับรองจะสิ้ นสุ ดลง
ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้เดินทำงออกจำกเยอรมนีแล้ว หรื อเมื่อได้มีกำร
ออกวีซ่ำเพื่อกำรพำนักต่อด้วยจุดประสงค์อื่นแทน หำกท่ำนไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมที่ให้กำรรับรองไว้
จะมีกำรใช้กฎหมำยบังคับให้มีกำรจ่ำยเงินคืน
กำรให้กำรเท็จหรื อให้กำรไม่ครบถ้วนโดยเจตนำเป็ นควำมผิดให้ได้รับโทษตำมกฎหมำย (ดูมำตรำที่ 95
ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรพำนัก) กำหนดโทษจำคุกสู งสุ ด 3 ปี หรื อโทษปรับ
และจะต้องถูกบันทึกในในประวัติตำมมำตรำที่ 69 ย่อหน้ำ 2 ข้อ 2 ของระเบียบว่ำด้วยกำรพำนัก)
ระยะเวลำในกำรใช้ หนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ ำใช้ จ่ำย :

ผูท้ ี่ท่ำนรับรองจะต้องมำยืน่ คำร้องขอวีซ่ำภำยใน 6 เดือน
นับแต่วนั ที่ออกหนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำย
สถำนภำพทำงกำรเงิน:
หำกท่ำนไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนสถำนะกำรเงินที่มนั่ คงได้
ผูท้ ี่มำยืน่ คำร้องขอวีซ่ำจะต้องนำหลักฐำนกำรเงินของตนเองมำแสดงเมื่อยืน่ คำร้องขอวีซ่ำ
หนังสื อรับรองควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยที่ทำไว้จะไม่ถือเป็ นหลักฐำนที่ผยู ้ นื่ คำร้องใช้แสดงหลักฐำนรับร
องค่ำใช้ระหว่ำงกำรพำนัก แต่จะถือเป็ นเพียงหนังสื อเชิญปกติเท่ำนั้น
โดยท่ำนยังไม่พน้ จำกควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินที่ได้รับรองไว้ตำมมำตรำที่ §§66-68
ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรพำนัก

