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

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

สู ติบัตร
ข้ อมูลทัว่ ไป
 เด็กที่จะขอสูติบตั รจะมีบิดา และ/หรื อ มารดาเป็ นบุคคลที่มีสญ
ั ชาติไทยเท่านั้น
ขั้นตอนการยื่นเอกสาร (3 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 1
การรับรองสูติบตั รท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่
Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้

ขั้นตอนที่ 2
การรับรองสูติบตั รท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่
Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)

ขั้นตอนที่ 3
การยืน่ ขอสูติบตั รไทยที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ
ก่อนที่จะยืน่ คาร้องขอสูติบตั รไทยต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านจะต้องนาสูติบตั รท้องถิ่นของเด็กที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ ออกให้ (US
Birth Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กาก่อน โดยมีลาดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2
(สามารถดาเนินการได้ทางไปรษณี ย)์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาสูติบตั รท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรื อ State Authentication

Authorities ของมลรัฐที่ออกสูติบตั รท้องถิ่นให้ ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สาหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
http://www.nass.org (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐที่ออกสู ติบต
ั รท้องถิ่นให้)

ขั้นตอนที่ 2 นาสูติบตั รท้องถิ่นที่ผา่ นการรับรองในขั้นตอนที่ 1 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State,
Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สาหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
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/

*** สูติบัตรท้ องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรั ฐฯ จะต้ องผ่ านการรั บรอง 2 แห่ งดังกล่ าวก่ อนที่ยื่นต่ อสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากเป็ นระเบียบใน
การนาเอกสารต่ างประเทศไปใช้ ต่อหน่ วยราชการไทย ซึ่ งจะต้ องผ่ านการรั บรองจากกระทรวงต่ างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่ อนเสมอ ***
ขั้นตอนที่ 3 ยืน่ เอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผูร้ ้องสามารถยืน่ คาร้องได้ 2 วิธี คือ
 ยืน่ คาร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้ นวันหยุดราชการสถานทูต)
 ยืน่ คาร้องทางไปรษณี ย ์ ทีอ่ ยู่ Consular Office
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington DC 20008-1623
เอกสารที่ตอ้ งใช้ ดังต่อไปนี้
 สูติบตั รท้องถิน่ ที่ผา่ นการรับรองในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว ฉบับจริ ง 1 ชุด พร้อมด้วยสาเนาทุกหน้า อีกจานวน 2 ชุด
 กรอกคาร้องสูติบตั ร(Download) จานวน 1 ชุด
 กรอกคาร้องนิติกรณ์สาหรับขอสูติบตั รไทย(Download) จานวน 1 ชุด
 กรณี บิดามิใช่บุคคลสัญชาติไทย ให้มารดาเป็ นผูแ้ จ้งเกิดและกรอกคาให้การของมารดากรณี บิดาเป็ นชาวต่างชาติ(Download) จานวน 1 ชุด
 กรณี ที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส กรอกคาให้การของมารดากรณี บุตรนอกสมรส(Download) จานวน 1 ชุด
 รู ปถ่ายสี ของเด็ก ขนาด Passport Size (2 x 2 นิ้ว) (ฉากหลังรู ปเป็ นสี อ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายหน้าตรงชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับ รู ปถ่าย
จาก Photo Machine หรื อจากการถ่ายเอกสารสี /สแกนเนอร์ และกรุ ณาเขียนชื่อ นามสกุลหลังรู ปถ่ายด้วย) จานวน 2 รู ป
 หนังสื อเดินทางของบิดาและมารดา ฉบับจริ ง พร้อมสาเนาจานวน 2 ชุด (ให้ถ่ายเอกสารหนังสื อเดินทางของบิดาและมารดาแยกกัน) หรื อ
หากไม่ประสงค์จะส่งหนังสื อเดินทางตัวจริ ง สามารถสาเนาที่ผา่ นการรับรองจากเจ้าหน้าที่ Notary Public จานวน 2 ชุด
 ทะเบียนสมรสของบิดามารดาที่จดตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายท้องถิ่นสหรัฐฯ ฉบับจริ ง จานวน 2 ชุด หรื อ หากไม่ประสงค์จะส่งทะเบียน
สมรสฉบับจริ งสามารถใช้สาเนาที่ผา่ นการรับรองจากเจ้าหน้าที่ Notary Public จานวน 2 ชุด
 หลักฐานทางราชการไทยอื่น ๆ ของบิดา และ/หรื อ มารดา ที่มีสญ
ั ชาติไทย ฉบับจริ ง เช่น ทะเบียนบ้านหรื อบัตรประจาตัวประชาชนไทย ที่มี
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสาเนา จานวน 2 ชุด (กรณี ที่ไม่มีฉบับจริ ง ให้ใช้สาเนาที่ผา่ นการรับรองจากอาเภอ/เขต)
 กรณี ที่ยนื่ คาร้องทางไปรษณี ย ์ จะต้องมีซองส่งกลับแบบ Express Mail ของ U.S. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 22.95 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ
Meter Stamp) โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน
การกรอกคาร้ อง
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและลดขั้นตอนอื่น ๆ เพิม่ เติมที่จะต้องตามมาในส่วนของผูร้ ้องเอง ชื่อของเด็กที่จะให้ระบุในสูติบตั รไทยควรให้ตรง
กับชื่อแรก (First Name) ของเด็กที่ได้ระบุไว้แล้วในสูติบตั รสหรัฐฯ และนามสกุลของเด็กที่จะให้ระบุในสูติบตั รสหรัฐฯ ควรให้ตรงกับ
นามสกุลของบิดาหรื อมารดาตามหลักฐานของทางราชการไทยของบิดาหรื อมารดาที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องใช้ประกอบในการขอสูติบตั รให้เด็ก
(โปรดดูหมายเหตุขา้ งท้ายเกี่ยวกับเรื่ องการใช้นามสกุลของเด็กประกอบ) กล่าวคือ หากหลักฐานของทางราชการไทยระบุนามสกุลของบิดา
หรื อมารดาไว้อย่างไร ก็ควรให้นามสกุลของเด็กในสูติบตั รสหรัฐฯ ตรงตามหลักฐานของทางราชการไทยนั้น เช่น ไม่ควรย่อนามสกุลเด็กหรื อ
แยกนามสกุลของบิดาหรื อมารดาของเด็กออกให้กลายเป็ นชื่อกลางและนามสกุลของเด็กซึ่งจะทาให้นามสกุลของเด็กต่างจากนามสกุลของบิดา
หรื อมารดาเด็กตามหลักฐานของทางราชการไทย สาหรับในส่วนชื่อและนามสกุลของบิดาและมารดาที่จะระบุในสูติบตั รสหรัฐฯ นั้น ก็ควรให้
ตรงกับหลักฐานของทางราชการไทยซึ่งจะต้องใช้ประกอบในการขอสูติบตั รให้เด็กด้วยเช่นกัน
 กรณี ที่เด็กมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย การให้เด็กใช้นามสกุลของบิดา จะทาให้สะดวกและขจัดขั้นตอนที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ ของผู ้
ร้องได้มากที่สุด เพราะตามกฎหมายไทยให้บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้ทนั ทีอยูแ่ ล้ว
 ไม่วา่ กรณี ใด ในการระบุนามสกุลของเด็กในสูติบตั รไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องยึดหลักฐานของทางราชการไทย โดยจะต้องระบุ
นามสกุลของเด็กให้ตรงกับนามสกุลของบิดาหรื อมารดาเด็กตามที่ปรากฏในหลักฐานของทางราชการไทย

 โปรดกรอกคาร้องทุกใบด้วยตัวบรรจงโดยใช้หมึกสี ดา และเซ็นชื่อภาษาไทยในช่องลงชื่อที่กาหนด
 ให้บิดาหรื อมารดาเด็ก ฝ่ ายที่มีสญ
ั ชาติไทย เป็ นผูแ้ จ้งเกิดโดยกรอกเป็ นภาษาไทย นอกจาก ชื่อโรงพยาบาลหรื อศูนย์การแพทย์ และสถานที่ต้ งั
ในสหรัฐฯ ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามชื่อของสถานที่
 การกรอกสถานที่เกิด โปรดระบุวา่ เป็ นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ หรื อบ้าน โดยระบุชื่อโรงพยาบาล ชื่อเมืองชื่อมลรัฐ ด้วย
 สาหรับข้อ 1.10 ในสูติบตั ร (สาหรับในกรณี ที่ไม่มีทะเบียนบ้านในประเทศไทยที่จะให้เพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน โปรดระบุให้ชดั เจนในช่อง
1.10 ด้วยว่า ไม่มีทะเบียน
 ข้อ 2 (ของมารดา) และข้อ 3 (ของบิดา) ของสูติบตั ร ในช่องชื่อ ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในช่องที่อยู่ และอายุ โปรดกรอกที่
อยูต่ ามทะเบียนบ้านในประเทศไทย และกรอกอายุของบิดาและมารดาในขณะที่เด็กเกิด
 ข้อ 4 (ของผูแ้ จ้งเกิด) ของสูติบตั ร ในช่องที่อยู่ และอายุ โปรดกรอกอายุและที่อยูข่ องผูแ้ จ้งที่อาศัยอยูจ่ ริ งในปั จจุบนั
ค่ าธรรมเนียม
 การออกสูติบตั รไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ผรู ้ ้องต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับการรับรองสูติบตั รท้องถิ่นที่ทางการสหรัฐฯออกให้ 15.00 ดอลลาร์
สหรัฐ ชาระเป็ น Money Order สัง่ จ่าย “The Royal Thai Embassy”
ระยะเวลาในการดาเนินการ
การออกเอกสารจะใช้ เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันทีส่ ถานเอกอัครราชทูตฯได้ รับคาร้ อง
หมายเหตุ 1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณี เอกสารสูญหายทางไปรษณี ย ์ ไม่วา่ กรณี ใด
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ Application form

