
                Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland
 สถานเอกอ	ครราชท�ตสหพ	นธ�สาธารณร	ฐเยอรมน� ต�ลาคม 2563
               กร�งเทพมหานคร

 • การเร�ยงล!าด	บบร$ษ	ทเป'นไปตามรายช)*อท�*ปรากฏในเอกสารฉบ	บภาษาเยอรม	นของสถานท�ตฯ
 • ผ�2ใช2บร$การต2องร	บผ$ดชอบค3าใช2จ3าย/ค3าธรรมเน�ยมต3างๆ ในการแปลก	บบร$ษ	ทเอง
 • น	กแปลท�*ได2ร	บอน�ญาตจากศาลในประเทศเยอรมน�ในประเทศไทย ม�เฉพาะท�*ปรากฎตามรายช)*อน�= เท3าน	=น

ส��น�กง�นแปลในประเทศไทย

สถานท�ตเยอรม	นจะร	บเอกสารแปล เฉพาะท�*แปลโดยล3ามหร)อน	กแปลท�*ได2ร	บอน�ญาตจากศาลในประเทศเยอรมน�เท3าน	=น  กระน	=นก'ตาม  สถานท�ตฯ 
ม$อาจร	บรองความถ�กต2องของค!าแปลโดยล3ามหร)อน	กแปลอ$สระเหล3าน�=ได2  

ข2อม�ลเก�*ยวก	บส!าน	กงานแปลในประเทศเยอรมน�สามารถด�ได2ท�* Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank der einzelnen Länder der Bundesrepublik 

Deutschland สถานท�ตเยอรม	นไม3ร	บผ$ดชอบเน)=อหา ค�ณภาพของการแปล รวมถ@งค3าธรรมเน�ยมในการแปลเอกสาร

http://www.justiz-dolmetscher.de/
http://www.justiz-dolmetscher.de/


ช��อ ท��อย�� จ�งหว�ด ก�รต�ดต�อ
สถาบ	นเกอเธ3
ม$ชาเอล ตร�ร	ตน�

18/1 ซอยเกอเธ3  สาทร ซอย 1 กร งเทพ 10120 โทร  02-108-8260 และ 61
ม)อถ)อ  081-445-7011
โทรสาร  02-108-8299
อ�เมล  siamfly@hotmail.com

ส!าน	กงานแปลและร	บรองเอกสาร
เซบ	สเท�ยน ค�โซว�
เอร$ค ช'อทท�สเต'ดท�
คณพศ พย	ฆศร� (ตXอม)

ช	=น 12 อาคารกร�งเทพประก	นภ	ย
(ต$ดก	บโรงแรมส�โขท	ย)
25 ถนนสาทรใต2
เขตสาทร 

กร งเทพฯ 10120 โทร  02-677-3890 และ 91
ม)อถ)อ 081-830-5177
โทรสาร  02-677-3892
อ�เมล  info@thailaendisch.de
เว'บไซท�  www.thailaendisch.de

ส!าน	กงานแปลและร	บรองเอกสารภาษาเยอรม	น
ส�รปร�ชา ส�ธรรม (โด3ง)
ก$รณา ย$=มถนอม (เกม)
คร$สเต�ยน ฮ$งค� (มะนาว)

อาคารจามจ�ร�สแควร� ช	=น 24 สเปซเซส
319 ถนนพญาไท เขตปท�มว	น กทม 10330
(ใกล2ก	บ VFS Global และ MRT สามย3าน)
 

กร งเทพฯ 10120 โทร  02-007 -2583
ม)อถ)อ  081-302-8197
โทรสาร  02-007-2583
อ�เมล  suraprichas@hotmail.com
เว'บไซท�  www.thai-uebersetzen.de

พาพร เจเค$ล 254/233 หม�3บ2านส	มมากร ซอย 48/4
ถนนรามค!าแหง 110 หม�3ท�* 3
แขวง/เขตสะพานส�ง

กร งเทพ  10240 โทร  02-729-6305
ม)อถ)อ  081-814-9314, 081-701-3901
โทรสาร  02-729-6306
อ�เมล  paporn@siricon.com

แช'ฟเค3อ ล�ก	ล เซอร�ว$สเซ'ส
จอร�จ แช'ฟเค3อ

223/42 ค	นทร� คอมเพล'กซ� ทาวเวอร� A
ห2อง Suite 5-6 ช	=น 11 ถนนสรรพาว�ธ
บางนา

กร งเทพ 10260 โทร 02-745-1545 โทรสาร 02-745-1546
โทร  +49-221-677 864 770
โทรสาร  +49-221-677 864 779 
อ�เมล schaefke@schaefke.legal
เว'บไซท�  www.schaefke.legal/

mailto:schaefke@schaefke.legal


เยาวมาลย� สาโช
พ$ท	กษ� ม	ฆนาโส

บร$ษ	ท แอล โอ ด	บบล$ว ค�ณแม3ละออ
16/7 ถนนสาทรเหน)อ
(ต$ดก	บธนาคารกส$กรไทย)

กร งเทพ 10500 โทร  02-633 8414-6   โทรสาร  02-633-8417
ม)อถ)อ  081-440-1577, 085-770-0887
อ�เมล poomakana@gmail.com      
         y.sasho@gmail.com

อ�ท	ยวรรณ ภ	ททวาท$น 18/1 หม�3บ2านน$ร	นดร�อเวน$ว
ถนนรามค!าแหง 174 
ม�นบ�ร�

กร งเทพ 10510 โทรศ	ทพ�/โทรสาร  02-023-0811
ม)อถ)อ  092-941-4562
อ�เมล  uthaiwankh@yahoo.de
เว'บไซท�  www.thaideutsch.com

บ	งอร (Bang-On Cavegn) 260/5 หม�3 19 ต!าบลบ2านด3าน
อ!าเภอบ2านด3าน

บ ร�ร�มย, 31000 ม)อถ)อ 090-284-9249
Line:  prasatburiram
อ�เมล  bangonhavlicek@hotmail.com

อ	ลเฟรด เอ. ย�ง 536/30 เว�ยงฝางว$ลล3า
ฝาง 
ต�2ป.ณ. 9
อ!าเภอฝาง  

เช�ยงใหม� 50110 โทร  053-451-898
โทรสาร  053-451-898
ม)อถ)อ  081-387-2711
อ�เมล  alfred.jung@gmail.com

ทศพร กส$กรรม 199/374  ต!าบลหนองจyอม
อ!าเภอส	นทราย

เช�ยงใหม� 50210 โทร  053-853-009
ม)อถ)อ  081-568-6761
โทรสาร  053-274-739

แฟรงค� เฮาเชลล� 434/604 หม�3 12 ว$วทะเล จอมเท�ยน
อาคาร 2 เอ (2A)  ถนนท	พพระยา
อ!าเภอบางละม�ง

ชลบ ร� 20150 ม)อถ)อ  098-574-1096
อ�เมล info@uebersetzungsbuero-pattaya.de
เว'บไซท� www.  uebersetzungsbuero-pattaya.de  

คาโรล�น เว�ยงว	ง 202/88 หม�3 9 ซอยเพน�ยดช2าง 10
ต!าบลหนองปร)อ  
อ!าเภอบางละม�ง

ชลบ ร� 20150 โทร  038-415-446
ม)อถ)อ  086-345-6300
โทรสาร  038-415-447
อ�เมล  ctainpattaya@hotmail.com

mailto:ctainpattaya@hotmail.com
http://www.uebersetzungsbuero-pattaya.de/
http://www.uebersetzungsbuero-pattaya.de/
mailto:info@uebersetzungsbuero-pattaya.de
mailto:y.sasho@gmail.com


ศ$ระดา ณ กาฬส$นธ�� 119 ( บ2านร	บตะว	น ร�สอร�ท ) ถนนบายพาส
อ!าเภอเม)อง

ม กด�ห�ร 49000 ม)อถ)อ  089-274-1614
อ�เมล  siradanakalasin@gmail.com

ข0อจ��ก�ดคว�มร�บผ�ดชอบ
รายการท�*ปรากฏในเอกสารฉบ	บน�=มาจากฐานข2อม�ลท�*สถานท�ตฯ ม�อย�3 ณ ว	นท�*ออกเอกสาร การเร�ยกร2องส$ทธ$หร)อความร	บผ$ดชอบใดๆ จากเอกสารฉบ	บน�=
ไม3สามารถกระท!าได2


