
 

Chinese  Abroad study Center 
แปลเอกสารและย่ืนค าร้องขอรับรองเอกสาร ไทย-จีน 

การแปลเอกสารไทย เป็นภาษาอังกฤษ 

ในกรณนีีใ้ช้ส าหรับนักเรียน นกัศึกษาทีย่นิดีที่จะให้ทางเราแปลเอกสารให้  โดยมปีระเภทเอกสาร ดังนี ้     

ประเภทเอกสาร(ภาษาไทย) ราคาการแปล 

1.ใบแสดงผลการเรียน 600 - 800 บาท 

2.สูติบติั 500 - 600 บาท 

3.ใบยนิยอมใหบุ้ตรศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

500 บาท  

4.วุฒิจบ 500 บาท 

หมายเหตุ : ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได้ 

การย่ืนรับรองเอกสารแบบปกต ิณ กรมการกงสุล (ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น.) 

1. การรับรองค าแปล 

 1.1 การรับรองค าแปลเอกสารภาษาไทยเป็นองักฤษ ได้แก่ 

- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเก่ียวกบับุคคล เช่น สูติบตัร มรณบตัร บตัรประจ าตวัประชาชน 

บตัรประจ าตวัคนต่างดา้วทะเบียนบา้น ใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบส าคญัการสมรส ทะเบียนสมรส ใบส าคญัแสดงการหยา่ ทะเบียน

หยา่ ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนงัสือรับรอง (ความเป็นโสด) ท่ีอ  าเภอออกให ้ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารท่ีเก่ียวกบันิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการคา้ ใบส าคญั

แสดงการจดทะเบียนบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิรายช่ือผูถื้อหุน้ รายงานการตรวจสอบบญัชี 

งบดุล ใบเสร็จการช าระภาษี ฯลฯ 



- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร หนงัสือ รับรองจากสถาบนัการศึกษา ฯลฯ 

ทั้งน้ี หากเป็นเอกสารท่ีออกโดยสถาบนัการศึกษาของเอกชนตอ้งผา่นการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบนัการศึกษาดงักล่าวตอ้งจดัส่งตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามมาใหก้รมการ

กงสุล กองสญัชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหนา้ หากเป็นการรับรองส าเนาเอกสารการศกึษา จะตอ้ง

ใหส้ถาบนัการศึกษารับรองในส าเนานั้นเสียก่อน 

- เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบอนุญาตจดัหางานไปท างานต่างประเทศ ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์ฯลฯ 

การย่ืนค าร้อง 

 กรอกค าร้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนดพร้อมแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้                    

- ตน้ฉบบัภาษาไทย พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ตน้ฉบบัค าแปลภาษาองักฤษ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- หากยืน่แทนเจา้ของเอกสารตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบตัร ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบ

อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ                                     

 ค่าธรรมเนียม 

- เอกสารทั่วไป บริการปกต ิฉบบัละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วนัท าการไม่นับ วนัย่ืน บริการด่วน ฉบบัละ 400 

บาท 

- เอกสารสัญญาหรือเอกสารทางศาล บริการปกตคิดิค่าธรรมเนียม 200 บาท ส าหรับเอกสารที่มจี านวนค าไม่

เกนิ 100 ค า 

หมายเหตุ : หากจ านวนค าเกิน 100 ค า ทุก ๆ 100 ค าคิด 200 บาท และเศษของ 100 ค าต่อไปคิด 200 บาท 

หากผูร้้องประสงคจ์ะขอรับบริการด่วน ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมอีก 1 เท่าของอตัราค่าธรรมเนียมบริการ

ปกติ 

 



1.2 การรับรองค าแปลเอกสารภาษาองักฤษเป็นไทย ได้แก่ 

 - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเก่ียวกบับุคคล เช่น สูติบตัร มรณบตัร บตัรประจ าตวัประชาชน 

หนงัสือเดินทาง ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบส าคญัการสมรส ทะเบียนสมรส ใบส าคญัแสดงการหยา่ หนงัสือ

รับรองความเป็นโสด ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารท่ีเก่ียวกบันิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการคา้ ใบส าคญั

แสดงการจดทะเบียนบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 

- เอกสารการศกึษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร และหนงัสือรับรองสถาบนัการศึกษา ฯลฯ                    

 การย่ืนค าร้อง 

 กรอกค าร้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี ้                                 

- เอกสารท่ีออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารท่ีท าข้ึนในต่างประเทศ

ตอ้งผา่นการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน) 

- ตน้ฉบบัค าแปลภาษาไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ตน้ฉบบัหนงัสือเดินทาง พร้อมส าเนา กรณีผูร้้องเป็นคนต่างชาติ 

- หากยืน่แทนเจา้ของเอกสารตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ ส าเนา

หนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 

 

                                                             

 



        1.3 การรับรองค าแปลเอกสารภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทยเป็น

ภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาองักฤษ เช่น ภาษาจนี , ภาษาดัทช์ , ฝร่ังเศส  ,เยอรมนั , อติาเลยีน ฯลฯ 

 - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเก่ียวกบับุคคล เช่น สูติบตัร มรณบตัร บตัรประจ าตวัประชาชน 

หนงัสือเดินทาง ฯลฯ 

-เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบส าคญัการสมรส ทะเบียนสมรส ใบส าคญัแสดงการหยา่ หนงัสือ

รับรองความเป็นโสด ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารท่ีเก่ียวกบันิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการคา้ ใบส าคญั

แสดงการจดทะเบียนบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 

- เอกสารการศกึษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร และหนงัสือรับรองสถาบนัการศึกษา ฯลฯ 

 การย่ืนค าร้อง 

กรอกค าร้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้

 - เอกสารท่ีออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศ ไทย (หากเป็นเอกสารท่ีท าข้ึนใน

ต่างประเทศตอ้งผา่นการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น และสถานทูต

หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน) 

- ตน้ฉบบัค าแปลภาษาไทย (เอกสารค าแปลจากภาษาดชัท ์ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาเลียน เป็นภาษาไทย ตอ้ง

เป็นค าแปลท่ีจดัท า โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศท่ีออกเอกสารนั้นในประเทศไทย) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ตน้ฉบบัหนงัสือเดินทาง พร้อมส าเนา กรณีผูร้้องเป็นคนต่างชาติ 

- หากยืน่แทนเจา้ของเอกสารตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนา

หนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 

 - ส าหรับเอกสารภาษาอารบิค ค าแปลภาษาไทยเป็นอารบิคตอ้งแปลและรับรองโดยส านกังาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย            



ค่าธรรมเนียมของกรมการกุงสุล แห่งประเทศไทย  

บริการปกต ิฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วนัท าการไม่นบัวนัย่ืนเอกสาร ) 

บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท 

2. การรับรองส าเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ 

 - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเก่ียวกบับุคคล เช่น สูติบตัร มรณบตัร บตัรประจ าตวัประชาชน 

หนงัสือเดินทาง ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบส าคญัการสมรส ทะเบียนสมรสใบส าคญัแสดงการหยา่ หนงัสือ

รับรองความเป็นโสด ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารท่ีเก่ียวกบันิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการคา้ ใบส าคญั

แสดงการจดทะเบียนบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 

- เอกสารการศกึษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร และหนงัสือรับรองสถาบนัการศึกษา ฯลฯ 

การย่ืนค าร้อง 

กรอกค าร้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้

- ตน้ฉบบัเอกสารท่ีตอ้งการรับรอง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หากยืน่แทนเจา้ของเอกสารตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 

ค่าธรรมเนียม 

บริการปกต ิฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วนัท าการไม่นบัวนัย่ืน) 

บริการด่วน ฉบับละ400 บาท 


