การขอสู ติบัตรไทย




บุคคลที่เกิดโดยบิดาโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรื อมารดาไทย ไม่วา่ จะเกิด
ในหรื อนอกราชอาณาจักร ย่อมได้
สัญชาติไทยโดยกาเนิด
ท่านสามารถยืน่ คาร้องด้วยตนเองที่ฝ่าย
กงสุ ล ระหว่างเวลา 10.00 – 12.30 น.
และ 13.00 - 16.30 น. วันจันทร์ – วัน
ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานกงสุ ล)
หรื อทางไปรษณี ย ์

Thai Birth Certificate




Royal Thai Consulate New York

Department of Civil Registration
351 East 52nd Street, New York, NY
10022
It is advised that all relevant
documents are sent to
info@thaicgny.com or
phakawat.cgny@gmail.com in
advance for verification.

Department of Civil Registration
351 East 52nd Street, New York, NY
10022 และควรส่ งเอกสารล่วงหน้าเพื่อ
ตรวจความถูกต้อง ทางอีเมลล์ที่
info@thaicgny.com หรื อ
phakawat.cgny@gmail.com


ระยะเวลาดาเนินการจนแล้วเสร็จ (ใน
กรณี เอกสารครบถ้วน) ไม่เกิน 30 วัน
ทาการ

A person born to a Thai parent
(mother or legal father) acquires Thai
Nationality by birth.
A parent of Thai nationality may apply
for his or her child’s Birth Certificate
in person at the Royal Thai Embassy,
Consular Section between 9 am. to 12
pm. (EST) and 1.00 pm. to 4.30 pm.
on Monday to Friday or by mail to
Royal Thai Consulate New York



Processing time with complete
documents are approximately 30
business days.

เอกสาร

Required Documents

1. สู ติบตั รสหรัฐฯ ที่ผา่ นการรับรอง พร้อม
สาเนา 1 ชุด

1. Original U.S. Birth Certificate,
authenticated and sealed by the Department of
State, and a copy

Step 1 : Secretary of State
www.nass.org/index.php/state-businessservices/apostilles-document-authentications/
Step 2 : Department of State
https://travel.state.gov/content/travel/en/legalconsiderations/judicial/authentication-ofdocuments/office-of-authentications.html
*หมายเหตุ : การรับรองเอกสารจะต้ องผ่ าน
หน่ วยงานในขั้นตอนที่ 1 ก่อน ไม่ เช่ นนั้น
หน่ วยงานที่ 2 จะไม่ ดาเนินการให้
**หากผู้แจ้ งส่ งสู ติบัตรท้ องถิ่นทีไ่ ม่ ผ่านการ
รับรองของ 2 หน่ วยงานขั้นต้ นมา ทาง
เจ้ าหน้ าทีจ่ ะไม่ สามารถดาเนินการแจ้ งเกิดไทย
ให้ ได้ เพราะฉะนั้นกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน
อย่ างเคร่ งครัด
2. รู ปถ่ายสี ของเด็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รู ป เขียน
ชื่อเด็กกากับด้านหลังด้วย

Step 1 : Secretary of State
www.nass.org/index.php/state-businessservices/apostilles-document-authentications/
Step 2 : Department of State
https://travel.state.gov/content/travel/en/legalconsiderations/judicial/authentication-ofdocuments/office-of-authentications.html
2. Two recent (2 x 2 inches) photographs of
the child
3. In case of the U.S. Birth certificate does not
have a hospital name and child’s weight. The
applicant needs to get a certified letter from
the hospital
4. Proof of your current address such as a
utility bill
5. Copy of Parents’ U.S. Driver license or

3. ในกรณี ที่ใบเกิดสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อ
โรงพยาบาลและน้ าหนักของเด็ก จะต้องขอ
ใบรับรองจากทางโรงพยาบาล (ใบสาคัญแสดง
น้ าหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จาก
โรงพยาบาล) พร้อมสาเนา 1 ชุด

State ID

4. เอกสารแสดงที่พกั อาศัยปัจจุบนั เช่น บิลค่า
น้ า ค่าไฟ

8. Copy of Parents’ Marriage Certificate (if
applicable)

5. สาเนาบัตรประจาตัวท้องถิ่น (Driver
License หรื อ State ID) ของบิดา มารดา 1 ชุด
(ถ้ามี)

9. Completed* “Application of Birth
Certificate Form”

6. สาเนาบัตรประชาชนไทย และ ทะเบียนบ้าน
ที่มีเลขประจาตัว 13 หลัก ของบิดา และ/หรื อ
มารดาที่ เป็ นคนไทย เซ็นต์รับรองสาเนา
ถูกต้องให้เรี ยบร้อย
7. สาเนาหนังสื อเดินทางบิดาและมารดาที่ยงั ไม่
หมดอายุ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้องให้
เรี ยบร้อย
8. สาเนาทะเบียนสมรส
9. แบบฟอร์ม* “คาร้องสู ติบตั ร” (เอกสาร
แนบ)
10. แบบฟอร์ม* “คาร้องขอจดทะเบียนคนเกิด”

6. Copy of Parents’ Thai National ID Card or
Thai House registration with 13-digit ID.
7. Copy of Parents’ valid passports

10. Complete* “Application of Legalization
Form”
11. Completed* “Testimony of Mother Form”
in case that parents have not registered their
marriage
12. Completed* “Testimony of Mother and
Father Form” in case that parents have not
registered their marriage and the child use
Father’s last name
13. Self-addressed return envelope by ‘USPS
(US Postal Service) Priority Mail Express’
with $26.35 postage stamp

(เอกสารเเนบ)
11. แบบฟอร์ม* “บันทึกคาให้การของมารดา”
กรณี ที่บิดาและมารดามิได้ จดทะเบียนสมรส
(ดาวน์โหลดได้ทีหน้าเว็บไซต์)
12. แบบฟอร์ม “บันทึกคาให้การของบิดาและ
มารดา” กรณี ที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียน
สมรสและบุตรใช้นามสกุลของบิดา
13. ซองส่ งกลับแบบ USPS Priority Mail
Express ติดแสตมป์ ราคา 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ
ข้ อแนะนาเรื่องชื่อและนามสกุลเด็ก

Advice on first and last names of the child






ชื่อและนามสกุลของเด็กในสู ติบตั ร
ไทยต้องตรงกับในสู ติบตั รสหรัฐฯ
นามสกุลของเด็กในสู ติบตั รไทยต้องใช้
นามสกุลบิดาตามกฎหมายหรื อมารดา
เท่านั้น และตัวสะกดต้องยึดตาม
เอกสารไทยของบิดา/มารดา



The child’s names in the Thai Birth
Certificate must be the same (i.e.
written in Thai as it is pronounced in
English) as in the U.S. Birth
Certificate
The child’s last name must be that of
his legal father or mother. The
spellings of such last name must
follow the parents’ Thai document.

