การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป
ข้ อมูลทัว่ ไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริ การรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการและเอกสารทัว่ ไป ได้แก่
1. เอกสารราชการไทย เช่ น หนังสื อส าคัญแสดงการมี ชี วิต, หนังสื อตกลงการใช้ชื่อสกุล ในกรณี คู่
สมรสเป็ นคนไทย, หนังสื อรับรองทรัพย์สินการซื้ อที่ดิน (Letter of Confirmation), หนังสื อให้ความยินยอม
ให้ผเู ้ ยาว์เดิ นทางกับผูท้ ี่ มิใช่ บิดามารดา (Letter of Consent), หนังสื อยินยอมให้บุตรเดิ นทางไปต่างประเทศ
เป็ นต้น โดยผูร้ ้ องสามารถพิ มพ์หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
หัวข้อ “แบบฟอร์ มกงสุล”
2. เอกสสารไทยทัว่ ไป เช่น เอกสารจากธนาคาร เป็ นต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร
การยืน่ คาร้ อง
ผูร้ ้องสามารถยืน่ คาร้องได้ 2 วิธี คือ
ยื่น ค าร้ อ งด้ว ยตนเองที่ ส ถานเอกอัค รราชทู ต ฯ ระหว่า งเวลา 09.00 – 12.00 น. วัน จัน ทร์ – วัน ศุ ก ร์ (เว้ น
วันหยุดราชการสถานทูต)
ยืน่ คาร้องทางไปรษณี ย ์ ทีอ่ ยู่ The Royal Thai Embassy

Consular Section
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington DC 20008
เอกสารทีใ่ ช้

กรอกคาร้องนิติกรณ์ จานวน 1 ชุด (Download ได้ จาก “แบบฟอร์ มกงสุล”)


เอกสารที่ตอ้ งการให้รับรองลายมือชื่อ โดยผูร้ ้องต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จานวน 1 ชุด



หนังสื อเดินทางฉบับจริง หรื อ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง ที่ยงั มีอายุใช้งาน พร้อมสาเนา จานวน 1
ชุด



กรณี ยื่น ค าร้ อ งทางไปรษณี ย ์ ผูร้ ้ อ งต้อ งมี แ บบฟอร์ ม รั บ รองลายมื อ ชื่ อ Notary Public for Signature
(Download ได้จาก “แบบฟอร์ มกงสุ ล”) ซึ่ งท่านต้องไปเซ็ นชื่ อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรอง
ลายเซ็นของท่าน

หมายเหตุ ในการยื่นคาร้องทางไปรษณี ย ์ หากผูร้ ้องไม่ตอ้ งการส่ งหนังสื อเดิ นทางฉบับจริ ง ต้องส่ งสาเนาที่ให้
เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็ นสาเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
ค่ าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในเอกสารฉบับละ 15.00 ดอลลาร์ สหรัฐ

วิธีการชาระเงิน ชาระเป็ น Money Order / Cashier Check สั่งจ่าย “The Royal Thai Embassy””
ระยะเวลาในการดาเนินการ

กรณี ยนื่ คาร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดาเนินการประมาณ 3-5 วันทาการ

กรณี ยนื่ คาร้องทางไปรษณี ย ์ จะใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 7-10 วันทาการ
การขอรับเอกสาร
ผูร้ ้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี
รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ
11.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้ นวันหยุดราชการสถานทูต)
รับเอกสารทางไปรษณี ย ์ ท่านต้องดาเนินการ ดังนี้
1. เตรี ยมซอง Express Mail ของ U.S. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 23.75 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน
หมายเหตุ
1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณี เอกสารสู ญหายทางไปรษณี ย ์ ไม่วา่ กรณี ใด
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ “แบบฟอร์มกงสุ ล”

