
Consular Office 
The Royal Thai Embassy 
2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008-1623 
Tel.  (202) 684-8493 ,Fax. (202) 459-9536 

www.thaiembdc.org 

Office Hours 
Monday-Friday 

9.00-12.00 hrs. and 14.00-17.00 hrs. 
(walk-in services : 09.00-12.00 hrs. only) 

(U.S. Eastern Standard Time) 
Closed on Thai and U.S. Official Holidays 

สูติบัตร 
ข้อมูลทัว่ไป 

 เด็กท่ีจะขอสูติบตัรจะมีบิดา และ/หรือ มารดาเป็นบุคคลท่ีมีสญัชาติไทยเท่านั้น 

ขั้นตอนการย่ืนเอกสาร (3 ขั้นตอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ก่อนท่ีจะยืน่ค  าร้องขอสูติบตัรไทยต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ท่านจะตอ้งน าสูติบตัรทอ้งถ่ินของเด็กท่ีออกโดยทางการสหรัฐฯ ออกให ้   (US 

Birth Certificate) ไปผา่นการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีล าดบัตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 
(สามารถด าเนินการไดท้างไปรษณีย)์ ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนที ่1  น าสูติบตัรทอ้งถ่ินของทางราชการสหรัฐฯไปผา่นการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication 
Authorities  ของมลรัฐท่ีออกสูติบตัรทอ้งถ่ินให ้ ท่านสามารถหาขอ้มูลของหน่วยงานและสถานท่ีส าหรับส่งเอกสารไปรับรองไดท่ี้    

http://www.nass.org (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐท่ีออกสูติบตัรทอ้งถ่ินให)้ 
 

ขั้นตอนที ่2  น าสูติบตัรทอ้งถ่ินท่ีผา่นการรับรองในขั้นตอนท่ี 1  ไปผา่นการรับรองท่ีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, 
Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาขอ้มูลของหน่วยงานและสถานท่ีส าหรับส่งเอกสารไปรับรองไดท่ี้ 

Authentication Office, United State Department of State 
518 23rd Street, N.W. SA-1, Washington D.C. 20520 Tel. (1800) 688-9889 # 6 ,(202) 647-5002  
http://www.state.gov/m/a/auth/ 

ขั้นตอนที ่1 
การรับรองสูติบตัรทอ้งถ่ินสหรัฐฯ ท่ี 

Secretary of State ของมลรัฐท่ีออกเอกสารให ้

ขั้นตอนที ่2 
การรับรองสูติบตัรทอ้งถ่ินสหรัฐฯ ท่ี 

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ) 

ขั้นตอนที ่3 
การยืน่ขอสูติบตัรไทยท่ี 

สถานเอกอคัรราชทูตฯ 

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


 

*** สูติบัตรท้องถ่ินท่ีออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดงักล่าวก่อนท่ีย่ืนต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เน่ืองจากเป็นระเบียบใน
การน าเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซ่ึงจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศน้ันๆ ก่อนเสมอ *** 

 

ขั้นตอนที ่3  ยืน่เอกสารต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ผูร้้องสามารถยืน่ค  าร้องได ้2 วธีิ คือ  
 ยืน่ค  าร้องดว้ยตนเองท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ ระหวา่งเวลา 09.00 – 12.00 น. วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (เว้นวนัหยดุราชการสถานทูต)  
 ยืน่ค  าร้องทางไปรษณีย ์       ทีอ่ยู่ Consular Office 

Royal Thai Embassy 
2300 Kalorama Rd., N.W. 
Washington DC 20008-1623 

เอกสารท่ีตอ้งใช ้ดงัต่อไปน้ี 

 สูติบตัรทอ้งถ่ินท่ีผา่นการรับรองในขั้นตอนท่ี 1 และ 2  แลว้ ฉบบัจริง 1 ชุด พร้อมดว้ยส าเนาทุกหนา้ อีกจ านวน 2 ชุด 
 กรอกค าร้องสูติบตัร(Download)  จ านวน 1 ชุด 

 กรอกค าร้องนิติกรณ์ส าหรับขอสูติบตัรไทย(Download) จ านวน 1 ชุด 

 กรณีบิดามิใช่บุคคลสญัชาติไทย ใหม้ารดาเป็นผูแ้จง้เกิดและกรอกค าใหก้ารของมารดากรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ(Download) จ านวน 1 ชุด 

 กรณีท่ีบิดาและมารดามิไดจ้ดทะเบียนสมรส  กรอกค าใหก้ารของมารดากรณีบุตรนอกสมรส(Download) จ านวน 1 ชุด 

 รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด Passport Size (2 x 2 น้ิว) (ฉากหลงัรูปเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายหนา้ตรงชดัเจน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ไม่รับ รูปถ่าย
จาก Photo Machine หรือจากการถ่ายเอกสารสี/สแกนเนอร์ และกรุณาเขียนช่ือ นามสกลุหลงัรูปถ่ายดว้ย) จ านวน 2 รูป  

 หนงัสือเดินทางของบิดาและมารดา ฉบบัจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ชุด  (ใหถ่้ายเอกสารหนงัสือเดินทางของบิดาและมารดาแยกกนั)   หรือ 
หากไม่ประสงคจ์ะส่งหนงัสือเดินทางตวัจริง สามารถส าเนาท่ีผา่นการรับรองจากเจา้หนา้ท่ี Notary Public จ านวน 2 ชุด  

 ทะเบียนสมรสของบิดามารดาท่ีจดตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายทอ้งถ่ินสหรัฐฯ ฉบบัจริง จ านวน 2 ชุด หรือ หากไม่ประสงคจ์ะส่งทะเบียน
สมรสฉบบัจริงสามารถใชส้ าเนาท่ีผา่นการรับรองจากเจา้หนา้ท่ี Notary Public จ านวน 2 ชุด 

 หลกัฐานทางราชการไทยอ่ืน ๆ ของบิดา และ/หรือ มารดา ท่ีมีสญัชาติไทย ฉบบัจริง เช่น ทะเบียนบา้นหรือบตัรประจ าตวัประชาชนไทย  ท่ีมี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมส าเนา จ านวน 2 ชุด (กรณีท่ีไม่มีฉบบัจริง ใหใ้ชส้ าเนาท่ีผา่นการรับรองจากอ าเภอ/เขต) 

 กรณีท่ียืน่ค  าร้องทางไปรษณีย ์จะตอ้งมีซองส่งกลบัแบบ Express Mail ของ U.S. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 22.95 ดอลลาร์สหรัฐ     (ไม่รับ 
Meter Stamp) โดยเขียนช่ือ-ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทบ์นซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน 

การกรอกค าร้อง 

 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีจะตอ้งตามมาในส่วนของผูร้้องเอง ช่ือของเด็กท่ีจะใหร้ะบุในสูติบตัรไทยควรใหต้รง
กบัช่ือแรก (First Name) ของเด็กท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ในสูติบตัรสหรัฐฯ และนามสกลุของเด็กท่ีจะใหร้ะบุในสูติบตัรสหรัฐฯ ควรใหต้รงกบั
นามสกลุของบิดาหรือมารดาตามหลกัฐานของทางราชการไทยของบิดาหรือมารดาท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะตอ้งใชป้ระกอบในการขอสูติบตัรใหเ้ด็ก 
(โปรดดูหมายเหตขุา้งทา้ยเก่ียวกบัเร่ืองการใชน้ามสกลุของเด็กประกอบ) กล่าวคือ หากหลกัฐานของทางราชการไทยระบุนามสกลุของบิดา
หรือมารดาไวอ้ยา่งไร ก็ควรใหน้ามสกลุของเด็กในสูติบตัรสหรัฐฯ ตรงตามหลกัฐานของทางราชการไทยนั้น เช่น ไม่ควรยอ่นามสกลุเด็กหรือ
แยกนามสกลุของบิดาหรือมารดาของเด็กออกใหก้ลายเป็นช่ือกลางและนามสกลุของเด็กซ่ึงจะท าใหน้ามสกลุของเด็กต่างจากนามสกลุของบิดา
หรือมารดาเด็กตามหลกัฐานของทางราชการไทย ส าหรับในส่วนช่ือและนามสกลุของบิดาและมารดาท่ีจะระบุในสูติบตัรสหรัฐฯ นั้น ก็ควรให้
ตรงกบัหลกัฐานของทางราชการไทยซ่ึงจะตอ้งใชป้ระกอบในการขอสูติบตัรใหเ้ด็กดว้ยเช่นกนั 

 กรณีท่ีเด็กมีบิดาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย การใหเ้ด็กใชน้ามสกลุของบิดา จะท าใหส้ะดวกและขจดัขั้นตอนท่ีจะตอ้งด าเนินการเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ของผู ้
ร้องไดม้ากท่ีสุด เพราะตามกฎหมายไทยใหบุ้ตรมีสิทธิใชน้ามสกลุของบิดาท่ีชอบดว้ยกฎหมายไดท้นัทีอยูแ่ลว้ 

 ไม่วา่กรณีใด ในการระบุนามสกลุของเด็กในสูติบตัรไทย สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะตอ้งยดึหลกัฐานของทางราชการไทย โดยจะตอ้งระบุ
นามสกลุของเด็กใหต้รงกบันามสกลุของบิดาหรือมารดาเด็กตามท่ีปรากฏในหลกัฐานของทางราชการไทย 

http://www.thaiembdc.org/forms/pp.pdf


 โปรดกรอกค าร้องทุกใบดว้ยตวับรรจงโดยใชห้มึกสีด า และเซ็นช่ือภาษาไทยในช่องลงช่ือท่ีก าหนด 
 ใหบิ้ดาหรือมารดาเด็ก ฝ่ายท่ีมีสญัชาติไทย เป็นผูแ้จง้เกิดโดยกรอกเป็นภาษาไทย  นอกจาก ช่ือโรงพยาบาลหรือศูนยก์ารแพทย ์และสถานท่ีตั้ง

ในสหรัฐฯ ใหก้รอกทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษตามช่ือของสถานท่ี 
 การกรอกสถานท่ีเกิด  โปรดระบุวา่เป็นโรงพยาบาล ศูนยก์ารแพทย ์หรือบา้น โดยระบุช่ือโรงพยาบาล ช่ือเมืองช่ือมลรัฐ ดว้ย 
 ส าหรับขอ้ 1.10 ในสูติบตัร (ส าหรับในกรณีท่ีไม่มีทะเบียนบา้นในประเทศไทยท่ีจะใหเ้พ่ิมช่ือเด็กเขา้ทะเบียนบา้น โปรดระบุใหช้ดัเจนในช่อง  

1.10  ดว้ยวา่ ไม่มีทะเบียน 
 ขอ้ 2 (ของมารดา) และขอ้ 3 (ของบิดา) ของสูติบตัร ในช่องช่ือ ใหก้รอกทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และในช่องท่ีอยู ่และอาย ุโปรดกรอกท่ี

อยูต่ามทะเบียนบา้นในประเทศไทย   และกรอกอายขุองบิดาและมารดาในขณะท่ีเด็กเกิด 
 ขอ้ 4 (ของผูแ้จง้เกิด) ของสูติบตัร ในช่องท่ีอยู ่และอาย ุโปรดกรอกอายแุละท่ีอยูข่องผูแ้จง้ท่ีอาศยัอยูจ่ริงในปัจจุบนั 

ค่าธรรมเนียม 

 การออกสูติบตัรไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ผูร้้องตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการรับรองสูติบตัรทอ้งถ่ินท่ีทางการสหรัฐฯออกให ้15.00 ดอลลาร์
สหรัฐ ช าระเป็น Money Order สัง่จ่าย “The Royal Thai Embassy” 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวนัทีส่ถานเอกอคัรราชทูตฯได้รับค าร้อง 
หมายเหตุ 1.สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย ์ไม่วา่กรณีใด  
                 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้  www.thaiembdc.org หวัขอ้ Application form 


