
The Royal Thai Embassy 
Consular Section 

2300 Kalorama Road, NW 
Washington DC 20008 

Tel.  (202) 684-8493 Fax. (202) 459-9536 
www.thaiembdc.org 

Office Hours 
Monday-Friday 

9.00-12.00 hrs. and 14.30-17.00 hrs. 
(walk-in services : 09.00-12.00 hrs. only) 

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

มรณบัตร 
ข้อมูลทัว่ไป  
 ผูต้าย ตอ้งเป็นบุคคลสญัชาติไทย 
 ผูแ้จง้ ควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสมัพนัธ์เก่ียวดองเป็นญาติของผูต้าย เช่น บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ี นอ้ง หรือญาติ ของ

ผูต้าย 

ขั้นตอนการย่ืนเอกสาร (3 ขั้นตอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก่อนท่ีจะยืน่ค  าร้องขอมรณบตัรไทยต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ท่านจะตอ้งน ามรณบตัรทอ้งถ่ินของผูเ้สียชีวติท่ีออกโดยทางการสหรัฐฯ ออกให ้

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

 

ขั้นตอนที ่1  น ามรณบตัรทอ้งถ่ินของทางราชการสหรัฐฯไปผา่นการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication 
Authorities  ของมลรัฐท่ีออกมรณบตัรทอ้งถ่ินให ้ ท่านสามารถหาขอ้มูลของหน่วยงานและสถานท่ีส าหรับส่งเอกสารไปรับรองไดท่ี้    

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

ขั้นตอนที ่2  น ามรณบตัรทอ้งถ่ินท่ีผา่นการรับรองในขั้นตอนท่ี 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 
การรับรองมรณบตัรทอ้งถ่ินสหรัฐฯ ท่ี 

Secretary of State ของมลรัฐท่ีออกเอกสารให ้

ขั้นตอนที ่2 
การรับรองมรณบตัรทอ้งถ่ินสหรัฐฯ ท่ี 

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ) 

ขั้นตอนที ่3 
การยืน่ขอมรณบตัรไทยท่ี 

สถานเอกอคัรราชทูตฯ 

http://www.thaiembdc.org/aboutemb/worktmth.html
http://www.state.gov/m/a/auth/


http://travel.state.gov/content/travel/english/legal-
considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html 

** มรณบตัรท้องถ่ินท่ีออกโดยทางการสหรัฐฯ 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  

The Royal Thai Embassy 
Consular Section 
2300 Kalorama Road, NW 
Washington DC 20008 
Tel.  (202) 684-8493 Fax. (202) 459-9536 
www.thaiembdc.org 

เอกสารท่ีตอ้งใช ้ดงัต่อไปน้ี 

 มรณบตัรทอ้งถ่ินท่ีผา่นการรับรองในขั้นตอนท่ี 1 และ 2  แลว้ ฉบบัจริง 1 ชุด พร้อมดว้ยส าเนาทุกหนา้ อีกจ านวน 2 ชุด 
 กรอกค าร้องนิติกรณ์ (Download) จ านวน 1 ชุด (กรุณากรอก  E-Mail ลงในค าร้องนิติกรณ์) 
 กรอกค าร้องมรณบตัร(Download)  จ านวน 1 ชุด 
 เอกสารไทยประจ าตวัของผูต้าย (เอกสารตวัจริง) ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง และบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น  
 เอกสารไทยประจ าตวัของผูแ้จง้ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง และบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น โดยสามารถใชส้ าเนาท่ีผา่นการ

รับรองโดย Norary Public แทนเอกสารตวัจริงได ้
 กรณีท่ียืน่ค  าร้องทางไปรษณีย ์จะตอ้งมีซองส่งกลบัแบบ Express Mail ของ U.S. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 22.95 ดอลลาร์สหรัฐ     (ไม่รับ 

Meter Stamp) โดยเขียนช่ือ-ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทบ์นซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน 
 
การกรอกค าร้อง 

 โปรดกรอกค าร้องมรณบตัรดว้ยตวับรรจง โดยใชห้มึกสีด าและเซ็นช่ือภาษาไทยในช่องลงช่ือผูแ้จง้ในขอ้ 9 
 
ค่าธรรมเนียม 

 การออกมรณบตัรไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ผูร้้องตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการรับรองมรณบตัรท่ีทางการสหรัฐฯออกให ้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 

 

http://travel.state.gov/content/travel/english/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html
http://travel.state.gov/content/travel/english/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html
http://www.thaiembdc.org/forms/pp.pdf

