
Consular Section 
The Royal Thai Embassy 
2300 Kalorama Rd, NW 
Washington, D.C. 20008 

Tel.  (202) 944 3600   
Fax. (202) 944-3641 

Office Hours 
Monday-Friday 

 (walk-in services : 09.00-12.00 hrs. only) 
(U.S. Eastern Standard Time) 

Closed on Thai and U.S. Official Holidays 

การรับรองค าแปล 
ข้อมูลทัว่ไป 

 สถานเอกอคัรราชทูตฯ ใหบ้ริการรับรองค าแปลเอกสารภาษาไทยเป็นองักฤษ ส าหรับเอกสารราชการไทย 
ไดแ้ก่ 
1. เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเก่ียวกบับุคคล เช่น สูติบตัร มรณบตัร บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร

ประจ าตวัคนต่างดา้วทะเบียนบา้น ใบขบัข่ีรถยนต ์ใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ฯลฯ 
2. เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบส าคญัการสมรส ทะเบียนสมรส ใบส าคญัแสดงการหยา่ ทะเบียน

หยา่ ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนงัสือรับรองความเป็นโสด ท่ีอ าเภอออกให ้ฯลฯ  
 ในการรับรองค าแปล ผูร้้องจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นท่ีมีความรู้

เป็นผูแ้ปลก็ได ้โดยตอ้งพิมพม์าใหเ้รียบร้อย และผูแ้ปลตอ้งลงช่ือรับรองค าแปลถูกตอ้ง ทั้งน้ี เอกสาร
ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผูร้้องสามารถดาวน์โหลด
และพิมพล์งในแบบฟอร์มไดจ้ากเวปไซตข์องสถานเอกอคัรราชทูตฯ ในหัวขอ้ “แบบฟอร์มเอกสารแปล”  

 เอกสารราชการท่ีน ามารับรองค าแปลจะตอ้งเป็นเอกสารตน้ฉบบัเท่านั้น หากตน้ฉบบัเป็นส าเนา ตอ้งเป็น
ส าเนาท่ีไดรั้บรองความถูกตอ้งจากหน่วยราชการไทย เช่น ส านกังานเขต/อ าเภอ แลว้ เท่านั้น 

 สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะประทบัตรา “certified correct translation” ในการรับรองค าแปลเอกสารท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผูแ้ปลเท่านั้น 

 สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะประทบัตรา “seen at the Royal Thai Embassy” ในการรับรองค าแปลท่ีไม่ไดแ้ปล
โดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอคัรราชทูตฯ ไม่รับรองขอ้ความใดๆ ท่ีปรากฎในเอกสาร  

 
 
ค าแนะน าในการแปล 

 การแปลเอกสารตอ้งถูกตอ้งและครบถว้นตามแบบฟอร์มของตน้ฉบบั ดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “แบบฟอร์ม
เอกสารแปล”  หา้มแปลสรุป หรือรวบรัด ตดัตอน 

 ช่ือและนามสกลุท่ีปรากฎในเอกสารจะตอ้งสะกดใหถู้กตอ้งตามหนงัสือเดินทาง 
 หากผูแ้ปลไม่สามารถอ่านลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผูล้งนามได้  ให้ใช้ค  าว่า "Illegible" 
 หากเอกสารมีการบันทึก หรือแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องแปลส่วนท่ีบันทึกหรือแก้ไขนั้ นลงไวด้้วย เช่น 

การแกไ้ขช่ือเด็กซ่ึงบนัทึกไวด้า้นหลงัสูติบตัร 
 ค าแปลตอ้งพิมพใ์หเ้รียบร้อย หา้มเขียนดว้ยลายมือ และผูแ้ปลตอ้งลงช่ือรับรองค าแปลถูกตอ้ง ดงัตวัอยา่ง  

http://www.thaiembdc.org/aboutemb/worktmth.html


Certified correct translation 
…………………………………. (Signature of translator)   
(………………………………..) (Name in print)        
 

 ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีควรทราบและใชบ่้อย 
District Office of… หรือ District Office  ท่ีวา่การอ าเภอ 
Civil Registration Section    ฝ่ายทะเบียนราษฎร 
Registration and Identification Card Section  ฝ่ายทะเบียนและบตัร 
General Registration Subsection   ฝ่ายทะเบียนทัว่ไป 
Identification Card Subsection   งานบตัรประจ าตวัประชาชน 
Minor District     ก่ิงอ าเภอ 
Sub District     ต าบล 
District Chief     นายอ าเภอ 
Minor District Chief    ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ 
Deputy District Chief    ปลดัอ าเภอ 
District Registrar     นายทะเบียนอ าเภอ 
Assistant Village Headman    ผูช่้วยนายทะเบียนอ าเภอ 
Municipality     เทศบาล 
Municipality Office of… หรือ Municipality Office ส านกังานเทศบาล 
Medical Doctor     นายแพทย ์
Dental Health Care Technician   ทนัตสาธารณสุข 
Dental Hygiene Technician    ทนัตอนามยั 
Dentist      ทนัตแพทย ์
Assistant Sanitary District Officer   เจา้หนา้ท่ีสุขาภิบาล 
Sanitary District Officer    เจา้พนกังานสุขาภิบาล 
Sanitation Researcher    นกัวชิาการสุขาภิบาล 
Assistant Health Promotion Officer   เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Officer    เจา้พนกังานส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Technical Officer   นกัวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 
Midwife      ผดุงครรภส์าธารณสุข 
Nursing Technician    เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 
Technical Nurse     พยาบาลเทคนิค 
Professional Nurse     พยาบาลวชิาชีพ 
Assistant Pharmacist    ผูช่้วยเภสชักร 
 
 



ค าเตอืน 
ผูใ้ดท าเอกสารปลอมข้ึนทั้งฉบบัหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด เติม หรือตดัทอนขอ้ความ หรือแก้ไขด้วย
ประการใด ๆ ในเอกสารท่ีแทจ้ริง หรือประทับตราปลอม  หรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร โดยประการ
ท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น หรือประชาชน ถา้ได้กระท าเพ่ือให้ผูห้น่ึงผูใ้ดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ี
แท้จริง ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานปลอมเอกสาร ตอ้งระหว่างโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนั
บาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ 
ผูใ้ดกรอกขอ้ความลงในแผ่นกระดาษหรือวตัถุอ่ืนใด ซ่ึงมีลายมือช่ือของผูอ่ื้นโดยไม่ได้รับความยินยอม 
หรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งของผูอ่ื้นนั้น ถา้ได้กระท าเพ่ือน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการท่ีอาจเกิดเสียหายแก่ผู ้
หน่ึงผูใ้ดหรือประชาน ให้ถือว่าผูน้ั้ นปลอมเอกสาร ตอ้งระหว่างโทษเช่นเดียวกัน  
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264) 
การยืน่ค าร้อง 
ผูร้้องสามารถยืน่ค  าร้องได ้2 วธีิ คือ  
 ยืน่ค  าร้องดว้ยตนเองท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยืน่ค  าร้อง คือ  

09.00 – 12.00 น. วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (เว้นวนัหยดุราชการสถานทูต)  
 ยืน่ค  าร้องทางไปรษณีย ์ 
ทีอ่ยู่ The Royal Thai Embassy 

Consular Section, Room 101 
2300 Kalorama Rd, NW 
Washington DC 20008 

เอกสารทีใ่ช้ 

 กรอกค าร้องนิติกรณ์(Download) จ านวน 1 ชุด 
 ตน้ฉบบัเอกสารท่ีตอ้งการใหรั้บรองค าแปล (เอกสารราชการไทยเท่านั้น) 
 เอกสารค าแปลท่ีพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ครบถว้นถูกตอ้งตามค าแนะน าในการแปล 
 หนงัสือเดินทาง ฉบบัจริงท่ียงัมีอายใุชง้าน  
 ส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายจนถึงหนา้ท่ีประทบัตราวนัตอ่อายแุละวนัหมดอาย ุจ านวน 1 ชุด 
หมายเหตุ  ในการยืน่ค  าร้องทางไปรษณีย ์หากผูร้้องไม่ตอ้งการส่งหนงัสือเดินทางฉบบัจริง ตอ้งส่งส าเนาท่ีให้
เจา้หนา้ท่ี Notary Public รับรองวา่เป็นส าเนาท่ีถ่ายจากตน้ฉบบัจริง 
 
ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมในการรับรองค าแปล ฉบบัละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ 
วธีิการช าระเงิน  ช าระเป็น Money Order / Cashier Check สัง่จ่าย “The Royal Thai Embassy” 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 กรณียืน่ค  าร้องดว้ยตนเองท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ จะใชเ้วลาในด าเนินการประมาณ 3-5 วนัท าการ 
 กรณียืน่ค  าร้องทางไปรษณีย ์จะใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 7-10 วนัท าการ 
 



 
การขอรับเอกสาร 
ผูร้้องสามารถรับเอกสารได ้2 วิธี 
 รับเอกสารดว้ยตนเองท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ  

09.00 – 12.00 น. วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (เว้นวนัหยดุราชการสถานทูต) 
 รับเอกสารทางไปรษณีย ์ท่านตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เตรียมซอง Express Mail ของ U.S. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 19.99 ดอลลาร์สหรัฐ  
(ไม่รับ Meter Stamp)  

2. เขียนช่ือ-ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์บนซอง ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน  
หมายเหต ุสถานเอกอคัรราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย ์ไม่วา่กรณีใด 

 


