
 

 

                                

                                              ค ำร้องนิตกิรณ ์(รับรองเอกสำร) 

วนัท่ี/Tag…………. เดือน/Monat……………………………………พ.ศ. /Jahr…………… 

 ขา้พเจา้ (Ich, Vor -und Nachname) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูใ่นประเทศเยอรมนี (Adresse in Deutschland) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..  โทรศพัท ์(Tel.)…………………………………………………………………………………………………. 

อาชีพ (Beruf)………………………………………………… สถานท่ีท างาน (Büro)………………………………………………………………………………………….. 

 ขอยื่นค ารอ้งตอ่สถานกงสลุใหญ่ ณ นครมิวนิก เพื่อขอ/ stelle einen Antrag auf das Folgende: 

 รบัรองทะเบียนสมรสเยอรมนั / ค าพิพากษาหยา่เยอรมนั และ ค าแปล จ านวน ................ ชดุ (Exemplar/e) 
 Beglaubigung der deutschen Heiratsurkunde / Scheidungsurteil mit Übersetzung 
 รบัรองเอกสารราชการไทย มี หรอื ไมม่ีค  าแปล จ านวน ................ ชดุ (Exemplar/e) 
 Beglaubigung von thailändischen Urkunden / Dokumenten mit oder ohne Übersetzung 
 รบัรองราชการเยอรมนั มี หรอื ไมม่ีค  าแปล จ านวน ................ ชดุ (Exemplar/e) 
 Beglaubigung von sonstigen deutschen Urkunden  mit oder ohne Übersetzung 

 รบัรองลายมือช่ือ / Beglaubigung der Unterschrift จ านวน ................ ชดุ (Exemplar/e) 

 รบัรองส าเนาถกูตอ้ง / Beglaubigung der Fotokopien จ านวน ................ ชดุ (Exemplar/e) 

 รบัรองเอกสารทางการคา้เยอรมนั / Beglaubigung von Free-Sale-Dokumenten จ านวน ................ ชดุ (Exemplar/e) 

 อื่น ๆ / Sonstiges …………………………………………………………………………………………………………… จ านวน ................ ชดุ (Exemplar/e) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ค่ำธรรมเนียม / Gebühr: (IN BAR ZU BEZAHLEN) 

 คา่ธรรมเนียมรบัรองทะเบียนสมรสเยอรมนั / ค าพิพากษาหยา่ / มรณบตัรเยอรมนั และ ค าแปล : 30 ยโูร 
Die Gebühr für die Beglaubigung von Heirats-, Sterbeurkunden und Scheidungsurteilen mit Übersetzung beträgt 
jeweils 30,- Euro. 
 

 คา่ธรรมเนียมรบัรองเอกสารอื่นๆ หากไมม่ีค  าแปล  15 ยโูร ตอ่เอกสาร 1 ฉบบั 
Die Gebühr für die Beglaubigung von anderen Dokumenten ohne Übersetzung beträgt pro Dokument 15,- Euro. 
 

เอกสำรที่ตอ้งยืน่ประกอบ / Was mit dem Antrag vorgelegt werden muss: 

1. เอกสารตน้ฉบบัตวัจรงิที่จะรบัรอง พรอ้มส าเนา 1 ชดุ / jeweils ein Originaldokument mit einer Fotokopie 

2. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรอื บตัรประจ าตวัของผูย้ื่นค ารอ้ง / eine Kopie des Reisepasses  oder eine Kopie des 
Personalausweises des Dokumentenbesitzers bzw. des Antragstellers 

3. หากเป็นเอกสารทางการคา้ ตอ้งมีหนงัสอืน าจากบรษัิทมาดว้ย / Bei Free-Sale-Dokumenten ein Anschreiben der Firma beifügen 

4. ช าระคา่ธรรมเนยีมเป็นเงินสดเทา่นัน้ ไมร่บัช าระคา่ธรรมเนียมทางไปรษณีย ์/ Gebühr in Bar, Die Bezahlung per post ist nicht möglich 

 

ลงช่ือ (Unterschrift) ………………………………………………………………………………………….  ผูย้ื่นค ารอ้ง / Antragsteller 

 (                                                                                                             ) 

 

 

ปรับปรุงคร้ังล่าสุด 17 ม.ค. 2565 
Letzte Aktualisierung 17.01.2022 

 

 

 

Royal Thai Consulate-General in Munich 

Törringstraße 20, 81675 München 

Tel: 089 944 677 113 


