การรับรองคาแปล
ข้ อมูลทัว่ ไป
 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริ การรับรองคาแปลเอกสารภาษาไทยเป็ นอังกฤษ สาหรับเอกสารราชการไทย ได้แก่
1.
เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบตั ร มรณบัตร บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัว
คนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบขับขี่รถยนต์ ใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ฯลฯ
2.
เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสาคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสาคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสื อรับรองความเป็ นโสด ที่อาเภอออกให้ ฯลฯ
 ในการรับรองคาแปล ผูร้ ้องจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ผูอ้ ื่นที่มีความรู ้เป็ นผูแ้ ปลก็
ได้ โดยต้องพิมพ์มาให้เรี ยบร้อย และผูแ้ ปลต้องลงชื่อรับรองคาแปลถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็ น
แบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผูร้ ้องสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
หัวข้อ “แบบฟอร์ มเอกสารแปล”
 เอกสารราชการที่นามารับรองคาแปลจะต้องเป็ นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น หากต้นฉบับเป็ นสาเนา ต้องเป็ นสาเนาที่ได้
รับรองความถูกต้องจากหน่วยราชการไทย เช่น สานักงานเขต/อาเภอ แล้ว เท่านั้น
 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประทับตรา “certified correct translation” ในการรับรองคาแปลเอกสารที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็ นผูแ้ ปลเท่านั้น
 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประทับตรา “seen at the Royal Thai Embassy” ในการรับรองคาแปลที่ไม่ได้แปลโดย
กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

คาแนะนาในการแปล
 การแปลเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “แบบฟอร์ ม

กงสุล” ห้ามแปลสรุ ป หรื อรวบรัด ตัดตอน
 ชื่อและนามสกุลที่ปรากฎในเอกสารจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามหนังสื อเดินทาง
 หากผูแ้ ปลไม่ ส ามารถอ่ า นลายมื อ ชื่ อ เจ้า หน้า ที่ ผูล้ งนามได้ ให้ใ ช้คาว่า "Signed”
 หากเอกสารมี ก ารบัน ทึ ก หรื อ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม จะต้อ งแปลส่ ว นที่ บันทึ ก หรื อ แก้ไ ขนั้น ลงไว้ด้ว ย เช่น การแก้ไขชื่อ
เด็กซึ่งบันทึกไว้ดา้ นหลังสูติบตั ร
 คาแปลต้องพิมพ์ให้เรี ยบร้อย ห้ามเขียนด้วยลายมือ และผูแ้ ปลต้องลงชื่อรับรองคาแปลถูกต้อง ดังตัวอย่าง
Certified correct translation
…… (Signature of translator) …
(……(Name in print) )

คาเตือน
ผูใ้ ดทาเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรื อแต่ส่วนหนึ่ งส่ วนใด เติ ม หรื อตัดทอนข้อความ หรื อแก้ไขด้วยประการใด ๆ ใน
เอกสารที่ แท้จริ ง หรื อประทับตราปลอม หรื อลงลายมื อชื่ อปลอมในเอกสาร โดยประการที่ น่าจะเกิ ดความเสี ยหายแก่ ผูอ้ ื่น หรื อ
ประชาชน ถ้าได้กระทาเพื่อให้ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดหลงเชื่ อว่าเป็ นเอกสารที่ แท้จริ ง ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระหว่าง
โทษจาคุ กไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นหกพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ
ผูใ้ ดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรื อวัตถุอื่นใด ซึ่ งมี ลายมื อชื่ อของผูอ้ ื่ นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรื อโดยฝ่ าฝื นคาสั่งของ
ผูอ้ ื่ นนั้น ถ้าได้กระทาเพื่อนาเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิ จการที่ อาจเกิ ดเสี ยหายแก่ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดหรื อประชาน ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ปลอม
เอกสาร ต้องระหว่างโทษเช่ นเดี ยวกัน
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264)
การยืน่ คาร้ อง
ผูร้ ้องสามารถยืน่ คาร้องได้ 2 วิธี คือ
 ยืน่ คาร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยืน่ คาร้อง คือ
09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้ นวันหยุดราชการสถานทูต)
 ยืน่ คาร้องทางไปรษณี ย ์
ที่อยู่

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

 กรอกคาร้องนิติกรณ์ (Download ได้ จาก “แบบฟอร์ มกงสุล”)จานวน 1 ชุด
 ต้นฉบับเอกสารที่ตอ้ งการให้รับรองคาแปล (เอกสารราชการไทยเท่านั้น)
 เอกสารคาแปลที่พิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว ครบถ้วนถูกต้องตามคาแนะนาในการแปล
 หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประชาชน ฉบับจริ งที่ยงั มีอายุใช้งาน
 สาเนาหนังสื อเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ หรื อ สาเนา
บัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ ในการยืน่ คาร้องทางไปรษณี ย ์ หากผูร้ ้องไม่ตอ้ งการส่ งหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง ต้องส่ งสาเนาที่ให้
เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็ นสาเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง

ค่ าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียมในการรับรองคาแปล ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์ สหรัฐ
วิธีการชาระเงิน ชาระเป็ น Money Order / Cashier Check สั่งจ่าย “The Royal Thai Embassy”
ระยะเวลาในการดาเนินการ




กรณี ยนื่ คาร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดาเนินการประมาณ 5 วันทาการ
กรณี ยนื่ คาร้องทางไปรษณี ย ์ จะใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 10-15 วันทาการ

การขอรับเอกสาร
ผูร้ ้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี
รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ
11.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้ นวันหยุดราชการสถานทูต)
รับเอกสารทางไปรษณี ย ์ ท่านต้องดาเนิ นการ 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”

