
 

   ขอ้มูลล่าสุด:  มกราคม พ.ศ. 2565 

 

ข้อก ำหนดเบือ้งต้นส ำหรับขัน้ตอนกำรขอวีซ่ำเร่งด่วนส ำหรับแรงงำนฝีมือคือกำรได้รับอนุมติัล่วงหน้ำจำกส ำนักงำนทะเบีย
นคนต่ำงด้ำวในเยอรมนี(Ausländerbehörde) (ไม่ใช่ส ำนักงำนจัดหำงำนแห่งสหพันธรัฐ)(Bundesagentur für Arbeit) 
นำยจ้ำงเท่ำน้ันท่ีจะสำมำรถท ำกำรย่ืนขอเอกสำรกำรอนุมติัล่วงหน้ำนีไ้ด้ 
หำกคุณยงัไม่ได้รับกำรอนุมติัเบือ้งต้นจำกส ำนักงำนทะเบียนคนต่ำงด้ำว 
โปรดศึกษำค ำแนะน ำส ำหรับวีซ่ำเพ่ือกำรท ำงำนอ่ืนๆ 

 

ในการยืน่ค าร้องขอวซ่ีา ท่านต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี:้ 

  

o แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีาประเภท National Visa (วซ่ีาเพ่ือการพ านกัระยะยาวในประเทศเยอรมนี) 
ท่ีกรอกขอ้ความเป็นภาษาเยอรมนัครบถว้น และลงช่ือดว้ยมือ  2 ชุด 
รวมทั้งลงนามในเอกสารรับทราบขอ้ก าหนดตามมาตรา 53 และ 54 
ของกฎหมายวา่ดว้ยการมีถ่ินพ านกัอยูใ่นเยอรมนี (Antragsformular);  

 
o รูปถ่ายปัจุบนัแบบไบโอเมตริก 3 ใบ ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีพ้ืนหลงัเป็นสีขาว ขนาด 45x35 มิลิเมตร   

  

กรุณาติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มค าร้อง (แมจ้ะมีขอ้ความวา่ "หา้มติด" ในแบบฟอร์ม) 
และน ารูปถ่ายใบท่ีสามติดตวัมาดว้ย  

 

o หนงัสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัมีอายพุร้อมใชง้าน พร้อมส าเนา 2 ชุด (เฉพาะหนา้ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล)   
หนงัสือเดินทางตอ้งมีการลงช่ือโดยผูถื้อ และตอ้งมีหนา้วา่งเหลืออยา่งนอ้ย 3 หนา้ 

 

o ประกนัสุขภาพพร้อมส าเนา 2 ชุด สามารถแสดงหลกัฐานประกนัสุขภาพ หลงัจากท่ีวซ่ีาไดรั้บการอนุมติัแลว้ 
 ประกนัสุขภาพตามกฎหมายมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการจา้งงานท่ีมีถ่ินพ านกัอยูใ่นเยอรมนีและเม่ือเร่ิมสญัญาจา้ง 
หากคุณเดินทางเขา้ประเทศมาก่อนเร่ิมงาน คุณตอ้งท าประกนัสุขภาพส่วนตวัจนกวา่สญัญาจา้งงานจะเร่ิมตน้ข้ึน  
 

o หนงัสืออนุมติัล่วงหนา้จากส านกังานทะเบียนคนต่างดา้วพร้อมส าเนา 2 ชุด 
 

o เอกสารฉบบัจริงทั้งหมดท่ีใชใ้นการยืน่ขออนุมติัเบ้ืองตน้ พร้อมดว้ยส าเนาอยา่งละ 2 ชุด (ของทุกเอกสาร)   
 สญัญาจา้งงานหรือขอ้เสนองานท่ีมีผลผกูพนั  
หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษาหรือใบปริญญา 
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาหรือมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ

หลกัฐานแสดงทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับการขอเขา้ประเทศ ถา้มี

ส าหรับคู่สมรสท่ีเดินทางพร้อมกนัใหย้ืน่ทะเบียนสมรส  
โปรดศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวซ่ีาติดตามคู่สมรส   โดยจะตอ้งท าการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาเขา้มาดว้ย 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt


ส าหรับบุตรท่ีเดินทางพร้อมกนัใหย้ืน่สูติบตัร 
โปรดศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวซ่ีาเพ่ือน าบุตรไปพ านกัในเยอรมนี 
โดยจะตอ้งท าการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาเขา้มาดว้ย 
 
โปรดศึกษาข้อมูลส าคญัเพิม่เตมิดงัต่อไปนี:้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายการเขา้เมืองของแรงงานฝีมือ สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้น่ี: (Informationen) 

 ขั้นตอนการขอวซ่ีาเร่งด่วนส าหรับแรงงานมีฝีมือ มีส าหรับบุคคลดงัต่อไปน้ี:  
- แรงงานฝีมือท่ีจบอาชีวศึกษา  
- แรงงานฝีมือท่ีมีวฒิุปริญญา  
- แรงงานฝีมือขั้นสูง  
- นกัวจิยั / นกัวทิยาศาสตร์  
- ผูบ้ริหาร  
- ผูมี้คุณวฒิุวชิาชีพ  
- มาตรการรับรองคุณวฒิุวชิาชีพจากต่างประเทศท่ีเทียบเท่ากบัคุณวฒิุของประเทศเยอรมนี  
 

 ทนัทีท่ีนายจา้งของคุณไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้จากส านักงานทะเบียนคนต่างด้าวในเยอรมนี 
คุณสามารถท าการนดัหมายกบัสถานทูตเพ่ือยืน่ขอวซ่ีา ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการภายในสามสปัดาห์  

 หากคุณไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้จากส านักงานจดัหางานแห่งสหพนัธรัฐ 
ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้ในกรณีน้ี  โปรดศึกษาค าแนะน าส าหรับวซ่ีาเพ่ือการท างานอ่ืนๆ 

 แรงงานท่ีมีฝีมือท่ียืน่ขอใบอนุญาตมีถ่ินพ านกั ตามมาตรา 18a หรือมาตรา 18b  วรรคหน่ึง 
ของกฎหมายวา่ดว้ยการมีถ่ินพ านกัอยูใ่นเยอรมนีเป็นคร้ังแรกและมีอาย ุ45 ปีบริบูรณ์ในเวลาท่ีไดรั้บการอนุมติั  
จะตอ้งไดรั้บเงินเดือน 55% ของเกณฑร์ายไดป้ระจ าปีส าหรับการประกนับ านาญทัว่ไป (ส าหรับปี ค.ศ. 2022  คือ 
3,877.50 ยโูรต่อเดือน หรือ 46,530 ยโูรต่อปี) หรือแสดงหลกัฐานของเงินบ านาญท่ีเพียงพอ  
เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ท่ีสมเหตุสมผล  

 หากหลกัฐานและขอ้ก าหนดต่างๆของการขอวซ่ีาเพ่ือติดตามไปอยูก่บัครอบครัวครบถว้นและไดท้ าการยืน่ขอเขา้ม
าในเวลาเดียวกนั ขั้นตอนการขอวซ่ีาเร่งด่วนส าหรับแรงงานฝีมือจะครอบคลุมคู่สมรสและบุตรของแรงงานดว้ย  

 ในบางกรณีอาจมีการร้องขอเอกสารอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในค าแนะน าน้ีเพ่ิมเติม 
ในวนัยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาหรือระหวา่งการพิจารณา  

 เอกสารทั้งหมดท่ีไม่ไดเ้ป็นภาษาเยอรมนั จะตอ้งมีค าแปลภาษาเยอรมนัแนบมาดว้ย  
รายช่ือผูรั้บแปลเอกสารท่ีไดรั้บอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี มีแจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องสถานทูตท่ีน่ี 
Dolmetscher- und Übersetzerliste 

 หนงัสือเดินทางและประกนัสุขภาพไม่ตอ้งท าการแปล  
 ส าหรับเอกสารราชการ การรับรองเอกสาร และเอกสารจากศาล 

โปรดศึกษาขอ้มูลจากค าแนะน าเร่ืองการรับรองความถูกตอ้งของเอกสารและขั้นตอนต่างๆไดท่ี้น่ีLegalisation 

und Legalisationsersatzverfahren 

ทั้งน้ีไม่รวมถึงเอกสารของประเทศเยอรมนีหรือประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยโุรป 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/fachkraefteeinwanderung-fragen/2268620
https://bangkok.diplo.de/blob/1372586/06b57891df82bf3418df7b5b1d2119be/dolmetscher-uebersetzerliste-data.pdf
https://bangkok.diplo.de/blob/1372588/d4e134532bf8d1b2c3e449163fda732f/legalisation-data.pdf
https://bangkok.diplo.de/blob/1372588/d4e134532bf8d1b2c3e449163fda732f/legalisation-data.pdf


 การแสดงเอกสารตวัจริงตน้ฉบบัพร้อมค าแปลภาษาเยอรมนั จะตอ้งมีส าเนาอยา่งละ 2 ชุด 

 กรุณาเตรียมเอกสารในการยืน่วซ่ีาให้ครบ  หากยืน่เอกสารไม่ครบนั้น วซ่ีาของท่านสามารถถูกปฏิเสธได ้
 

 

 

รายการตรวจสอบ: 
รายการน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบและเตรียมเอกสารในการยืน่ค  าร้องเท่านั้น  
 
โปรดจดัเรียงเอกสารทั้งหมดเป็น 2 ชุด ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  
 
เอกสารชุดท่ีสามประกอบดว้ย เอกสารตวัจริงทั้งหมด (เอกสารส่วนตวั ประกาศนียบตัรและวฒิุการศึกษา หนงัสือเดินทาง 
ฯลฯ) ตามล าดบั  คุณจะไดรั้บเอกสารตวัจริงคืนทนัทีหลงัจากผา่นการตรวจสอบจากแผนกวซ่ีาแลว้  
 

 รูปถ่าย (ส าหรับเอกสารชุดท่ีสามเท่านั้น) 

 แบบฟอร์มค าร้องท่ีติดรูปถ่ายมาแลว้ (ส าหรับเอกสารชุดแรกและชุดท่ีสองเท่านั้น) 

 หนงัสือเดินทาง พร้อมส าเนา (เฉพาะหนา้ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล) และใบอนุญาตมีถ่ินท่ีอยูส่ าหรับประเทศไทย ถา้มี 

 เอกสารอนุมติัล่วงหนา้ พร้อมเอกสารอ่ืนๆดงัต่อไปน้ี: 

o สญัญาจา้งงานหรือขอ้เสนองาน 

o หลกัฐานคุณวฒิุวชิาชีพ 

o หลกัฐานแสดงทกัษะทางภาษา ถา้มี 

o หลกัฐานอ่ืนๆ ถา้มี 

 ประกนัสุขภาพ ถา้มี 
 

เอกสารฉบบัน้ีจะมีการปรับปรุงขอ้มูลอยูเ่สมอ ดงันั้นไม่สามารถยดึเป็นเอกสารฉบบัสมบูรณ์ได ้ 
ในบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งเรียกเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 

***************************************** 

การสงวนสิทธ์ิ:  
รำยละเอียดในเอกสำรฉบับนีม้ำจำกข้อมลูท่ีสถำนทูตฯ มีอยู่ ณ วนัท่ีจัดท ำเอกสำรนี ้สถำนทูตฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผิดชอบและกำรเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ทำงกฎหมำยจำกเอกสำรฉบับนี ้ 

 


