คําแนะนําในการทําหนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่ าใช้ จ่าย
การทําหนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่ าใช้ จ่ายตามมาตรา §§ 66-68 ของกฎหมายว่ าด้ วยการพํานักอาศัย
กรณีทตี) ้ องแสดงหนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่ าใช้ จ่าย
เมือผูย้ นคํ
ื าร้องขอวีซ่าไม่ สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพํานักและเดินทางไป-กลับเองทั(งหมด
กรณี ใดทีไม่ จําเป็ นต้องแสดงหนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย
- เมือผูย้ นคํ
ื าร้องขอวีซ่าแสดงหลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีเงินเดือน เพือแสดงว่าผูย้ นคํ
ื า
ร้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังเยอรมนี/ประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ (ทั(งนี(ตอ้ งเป็ นที
แน่ชดั ว่า ไม่มีการถ่ายโอนทรัพย์สินของบุคคลทีสามมายังท่านเมือไม่นานมานี() ในกรณี น( ี ท่านสามารถ
แสดงหนังสื อเชิญเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูเ้ ชิญในเยอรมนีได้โดยไม่ตอ้ งมีแบบฟอร์ ม (ไม่ตอ้ งผ่านการ
รับรองจากหน่วยราชการใด)
- เมือผูย้ นคํ
ื าร้องของวีซ่าเป็ นชาวต่างชาติและมีคู่สมรส/คู่ชีวติ เป็ นบุคคลสัญชาติเยอรมัน ในกรณี น( ีสามารถ
แสดงหนังสื อเชิญโดยไม่ตอ้ งมีแบบฟอร์ ม (ไม่ตอ้ งผ่านการรับรองจากหน่วยราชการใด) กรุ ณาแสดง
ใบสําคัญการสมรส/หลักฐานแสดงการเป็ นคู่ชีวติ (ตัวจริ งและสําเนา 1 ฉบับ) สําเนาหนังสื อเดินทางของคู่
สมรสสัญชาติเยอรมัน หลักฐานการเงินสําหรับการเดินทาง (สมุดบัญชี บัญชีเงินเดือน หนังสื อรับรองการ
เป็ นผูร้ ับเงินบํานาญ ฯลฯ ของคู่สมรสชาวเยอรมัน)

ผู้ใดสามารถยืน) หนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่ าใช้ จ่ายต่ อสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ได้
หากท่านเป็ นบุคคลผูถ้ ือสัญชาติเยอรมันและพํานัก ทํางานหรือศึกษาในประเทศไทย หากท่านยังมีวซี ่าองเทียว
หรื อยังคงมีทะเบียนบ้านอยูใ่ นเยอรมนี
ท่านไม่ สามารถยืนหนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายที
สถานทูต ฯ แต่จะต้องไปยืนทีเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองผูร้ ับผิดชอบในเยอรมนี

ต้ องนัดหมายเพือ) ยืน) หนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่ าใช้ จ่ายหรือไม่
ท่านต้องนัดหมายล่วงหน้ากับแผนกวีซ่า ทางอีเมล์ visa@bangk.diplo.de

หลักฐานทีต) ้ องแสดงในการขอทําหนังสื อดังกล่ าวได้ แก่ (แสดงเอกสารตัวจริงและสํ าเนา 1 ฉบับ) :
หนังสื อเดินทางฉบับจริ งทีมีอายุการใช้ (ตัวจริ งและสําเนา)

หลักฐานทีแสดงว่าท่านมีถินพํานักอาศัยปกติในประเทศไทย (เช่น มีการระบุถินทีอยูใ่ นประเทศไทย
ในหนังสื อเดินทางเยอรมัน หรื อใบอนุญาตทํางาน/ใบอนุญาตให้มีถินพํานัก หรื อวีซ่าแบบ NonImmigrant
สําเนาหนังสื อเดินทางของบุคคลทีท่านประสงค์จะรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายให้
หลักฐานการเดินบัญชีเยอรมัน 3 เดือนสุ ดท้าย ในกรณี ทีท่านมีแต่ทรัพย์สินทีอยูน่ อกประเทศเยอรมนี
หรื อนอกยุโรป ทางสถานทูตจะไม่สามารถรับรองสถานะทางการเงินให้ท่านได้
หลักฐานการเงิน/ความหน้าเชือถืออืนๆ ได้แก่ สลิปใบเงินเดือน R เดือนสุ ดท้าย สัญญาว่าจ้างทํางาน
หนังสื อรับรองจากธนาคารเยอรมันเกียวกับรายได้ประจํา 3 เดือน สุ ดท้าย กรุ ณายืนเอกสารตัวจริ ง
พร้อมสําเนา S ชุด
ทั:งนีก: ารแสดงหลักฐานดังกล่ าวเพียงรายการเดียวอาจทําให้ สถานะทางการเงินของท่ านยังไม่
น่ าเชื) อถือ เอกสารทีพ) มิ พ์ ออกจากอินเตอร์ เน็ตไม่ ถือเป็ นหลักฐานทีเ) พียงพอเช่ นกัน
ค่ าธรรมเนียมในการทําหนังสื อรับรองเป็ นจํานวน 2> ยูโร ชําระเป็ นเงินสดสกุลบาท ตามอัตราการ
แลกเปลียนในแต่ละวันของสถานทูต

สํ าคัญ: ขอบเขตความรับผิดชอบ:
ความรับผิดชอบของท่านได้แก่ การจ่ ายเงินคืนทั:งหมดทีร) ัฐได้ ออกไปในทุกรู ปบบเพือ) เป็ นค่ าครองชี พแก่ บุคคล
ต่ างชาติ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของท่าน อันรวมไปถึงการจัดหาทีพัก และค่าใช้จ่ายในกรณี เจ็บป่ วย หรื อต้อง
ได้รับการดูแล ความรับผิดชอบนี(ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีถือเป็ นสิ ทธิ อนั พึงได้รับตามกฎหมายด้วย (เช่น
ตามทีระบุในกฎหมายสังคมฉบับที 2 และ 12 หรื อความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผลู ้ ( ีภยั )
ความรับผิดชอบในการจ่ายเงินคืนทีรัฐได้สงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณี เจ็บป่ วยไม่สามารถทดแทนการประกัน
การประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทางในวงเงินทีเพียงพอของผูย้ นคํ
ื าร้องขอวีซ่าได้ กล่าวคือ ผูย้ นคํ
ื าร้องต้อง
แสดงหลักฐานการประกันสุ ขภาพทีเพียงพอต่อสถานทูตฯ เมือยืนคําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีกรณี ยกเว้น
ความรับผิดชอบของท่านยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกนอกประเทศ (เช่น ค่าตัวW โดยสารเครื องบิน)
และค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการบังคับให้ยตุ ิการพํานัก (เช่น การขับออกนอกประเทศ) ของผูย้ นคํ
ื าร้องขอวีซ่าทีท่าน
รับรอง รวมทั(งค่าใช้จ่ายในขนส่ งและขนย้ายสัมภาระไปยังจุดหมายปลายทางทีต่างประเทศ และอาจรวม
ค่าใช้จ่ายสําหรับผูร้ ่ วมเดินทาง การแปลภาษา อาหารและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการคุมขัง ความรับผิดชอบทีมีต่อ
บุคคลทีท่านให้การรับรองจะสิ( นสุ ดลง ต่อเมือบุคคลนั(นได้เดินทางออกจากเยอรมนีแล้ว หรื อเมือได้มีการ
ออกวีซ่าเพือการพํานักต่อด้วยจุดประสงค์อืนแทน หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามทีให้การรับรองไว้ จะมีการ
ใช้กฎหมายบังคับให้มีการจ่ายเงินคืน
การให้การเท็จหรื อให้การไม่ครบถ้วนโดยเจตนาเป็ นความผิดให้ได้รับโทษตามกฎหมาย (ดูมาตราที 95 ของ
กฎหมายว่าด้วยการพํานัก) กําหนดโทษจําคุกสู งสุ ด 3 ปี หรื อโทษปรับ และจะต้องถูกบันทึกในในประวัติตาม
มาตราที 69 ย่อหน้า 2 ข้อ 2 ของระเบียบว่าด้วยการพํานัก)

ระยะเวลาในการใช้ หนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่ าใช้ จ่าย :
ผูท้ ีท่านรับรองจะต้องมายืนคําร้องขอวีซ่าภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีออกหนังสื อรับรองความรับผิดชอบและ
ค่าใช้จ่าย

สถานภาพทางการเงิน:
หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานสถานะการเงินทีมันคงได้
ผูท้ ีมายืนคําร้องขอวีซ่าจะต้องนําหลักฐาน
การเงินของตนเองมาแสดงเมือยืนคําร้องขอวีซ่า หนังสื อรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายทีทําไว้จะไม่ถือ
เป็ นหลักฐานทีผูย้ นคํ
ื าร้องใช้แสดงหลักฐานรับรองค่าใช้ระหว่างการพํานัก แต่จะถือเป็ นเพียงหนังสื อเชิญปกติ
เท่านั(น โดยท่านยังไม่พน้ จากความรับผิดชอบด้านการเงินทีได้รับรองไว้ตามมาตราที §§66-68 ของกฎหมายว่า
ด้วยการพํานัก
*****************************************

การสงวนสิ ทธิ
รายละเอียดในเอกสารฉบับนีมาจากข้ อมูลทีสถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ ณ วันทีออกเอกสาร
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิ ทธิปฏิเสธความรั บผิดชอบและการเรี ยกร้ องสิ ทธิใดๆ จากเอกสารฉบับนี

