
 

 

 

การจดทะเบียนเกิดบุตร (การขอสูติบัตรไทย) 

ข้อมูลทั่วไป 

• เดก็ท่ีจะขอสูติบตัรจะมีบิดาและ/หรือมารดาท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
• ผูร้้องสามารถยืน่ขอสูติบตัรใหบุ้ตรดว้ยตนเองท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย ์
• การออกสูติบตัร ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 ข้ันตอนที่ต้องปฎิบัติ 

• นาํใบสูติบตัรท่ีทางการออสเตรเลียออกใหไ้ปใหก้ระทรวงการต่างประเทศและการคา้ออสเตรเลีย 

(Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) ซ่ึงมีสาํนกังาน

ตั้งอยูใ่นรัฐต่าง ๆ รับรองว่าเป็นเอกสารจริง (authentication) 
• หากบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายออสเตรเลีย ใหน้าํใบทะเบียนสมรสของออสเตรเลีย

ไปใหก้ระทรวงการต่างประเทศและการคา้ออสเตรเลีย (DFAT) รับรองเช่นกนั 
• หากบิดาและมารดาไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสกนัทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายออสเตรเลีย บิดาและ 

มารดาจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม “บนัทึกการสอบปากคาํ” คนละ 1 ฉบบั เพื่อยนืยนัสถานภาพการสมรส

และอาํนาจปกครองบุตร 

 กรณีมาย่ืนด้วยตนเอง 

• คาํร้องขอนิติกรณ์ (Application of Legalization) ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก

เวบ็ไซตข์องสถานเอกอคัรราชทูตฯและแบบฟอร์มสูติบตัร กรุณากรอกช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษของ

บุตรตามท่ีปรากฏ ในสูติบตัรทอ้งถิ่น และช่ือภาษาไทยท่ีออกเสียงตามช่ือภาษาองักฤษ โดยขอใหส้ะกด

ตามหลกัการของราชบณัฑิตยสถานใหม้ากท่ีสุด (หากไม่แน่ใจขอใหโ้ทรสอบถามเจา้หนา้ท่ีของสถาน

เอกอคัรราชทูตฯ) 
• สูติบตัร ตัวจริง ท่ีออกโดยทางการออสเตรเลียและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและ

การคา้ออสเตรเลีย (DFAT) แลว้ 
• ทะเบียนสมรส ตัวจริง พร้อมสาํเนาท่ีรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตนเอง 1 ชุด (ถา้มี) 
• รูปถ่ายปัจจุบนัของบุตรท่ีแจง้เกิด 1 รูป (ขนาด 2 x 2 น้ิว) โดยเขียนช่ือและนามสกุลของบุตรไว้

ดา้นหลงัรูปดว้ย 
• หนงัสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสาํเนาท่ีรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตนเอง คนละ 1 ชุด 
• บตัรประจาํตวัประชาชนของบิดาและ/หรือมารดา ท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทย พร้อมสาํเนาท่ีรับรองสาํเนา

ถกูตอ้งดว้ยตนเอง 1 ชุด กรณีบิดาหรือมารดาท่ีเป็นคนต่างชาติอนุญาตใหใ้ชใ้บขบัข่ีได ้
• สาํเนาทะเบียนบา้นของบิดาและ/หรือมารดา ท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 

 



 

 

  
 
กรณีที่ย่ืนทางไปรษณีย์ - เอกสารสาํเนาทุกฉบบัตอ้งให ้Justice of the Peace (JP) รับรองก่อน

ส่งใหส้ถานเอกอคัรราชทูตฯ 

• คาํร้องขอนิติกรณ์ และแบบฟอร์มสูติบตัร กรุณากรอกช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษของบุตรตามท่ีปรากฏ 

ในสูติบตัรทอ้งถิ่น และช่ือภาษาไทยท่ีออกเสียงตามช่ือภาษาองักฤษ โดยขอใหส้ะกดตามหลกัการของ

ราชบณัฑิตยสถานใหม้ากท่ีสุด (หากไม่แน่ใจขอใหโ้ทรสอบถามเจา้หนา้ท่ีของสถานเอกอคัรราชทูตฯ) 
• สําเนา สูติบตัรท่ีออกโดยทางการออสเตรเลียและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและ

การคา้ออสเตรเลีย (DFAT) แลว้ 
• สําเนา ทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถา้มี) 
• รูปถ่ายปัจจุบนัของบุตรท่ีแจง้เกิด 1 รูป (ขนาด 2 x 2 น้ิว) โดยเขียนช่ือและนามสกุลของบุตรไว้

ดา้นหลงัรูปดว้ย 
• สําเนา หนงัสือเดินทางของบิดาและมารดา คนละ 1 ชุด 
• สําเนา บตัรประจาํตวัประชาชนของบิดาและ/หรือมารดา ท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
• สาํเนาทะเบียนบา้นของบิดาและ/หรือมารดา ท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทย 1 ชุด 
• ซองไปรษณียล์งทะเบียนซองใหญ่ (Registered Envelope – A4 size) จ่าหนา้ซอง

ถงึตวัเอง เพื่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ จะจดัส่งใบสูตรบตัรตัวจริง ของบุตรคืนใหท่้านเม่ือดาํเนินการ

เสร็จแลว้                                                                        

 



                                                                                                                                                        แบบฟอร์ม 

 

  
 ออก ณ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า       สตูิบตัร       

 

 

1. 

 

เด็ก 

 

ที่เกดิ 

 

 

1.1 ชื่อตวั                     ชื่อรอง                ชื่อสกุล  1.2 เพศ    1.3 สญัชาต ิ

(ภาษาไทย)* ........................................................... .............................................. .........................................................  ชาย       ไทย   
(ภาษาองักฤษ)** ........................................................... .............................................. .........................................................  หญิง 

1.4 วนั เดอืน ปี เกิด ................................................................... 1.5 เวลา ...................... น. 
 

1.6 เป็นบตุรล  าดบัที่ .................... 

(คือ บุตรที่เกิดระหว่างมารดากบับิดาเดียวกนั) 

1.7 สถานที่เกิด (ภาษาไทย)*  

    (ภาษาองักฤษ)** 

โรงพยาบาล..................................................................................... เมอืง.................................................. ประเทศ ออสเตรเลีย
........................................................................................................ .............................................................. Australia 

1.8 ผูท้  าคลอด 

 

 คลอดเอง 

 พยาบาล 

 หมอต าแย 

 ผดุงครรภ ์

 แพทยแ์ผนปจัจุบนั   

 อื่น ๆ (ระบุ)…………………… 

1.9 น า้หนกัแรกเกิด  

     ........................กรมั              

1.10 ประสงคเ์พิ่มชือ่เขา้ทะเบยีนบา้นเลขที่    หมูท่ี ่   ซอย      ถนน      ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต       จงัหวดั 

      ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2. 

 

มารดา 

2.1 ชือ่ และ ชื่อสกุลก่อนสมรส (ภาษาไทย)*      

       (ภาษาองักฤษ หากเป็นต่างชาต)ิ**  

.................................................................. 

.................................................................. 

2.2 เลขประจ าตวัประชาชน 
     .............................................................................................. 

2.3 อายุขณะบุตรก าเนิด .......... ปี        2.4 สญัชาติ   
    ..................................................... 

2.5 เกิดที่ (จงัหวดั/เมอืง) 
   ........................................................ 

2.6 ประเทศ 
    ..................................................... 

2.7 ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นในประเทศไทย* 

2.8 ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ** 

........................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................Australia 

  

3. 

บิดา 

ผูใ้ห ้                  

ก าเนิด 

3.1 ช่ือ และ ช่ือสกลุ (ภาษาไทย)*กรุณาระบุ 

     (ภาษาองักฤษ หากเป็นต่างชาต)ิ** 

............................................................................. 

............................................................................. 

3.2 เลขประจ าตวัประชาชน/เลขที่หนงัสอืเดนิทาง 

     ............................................................................................. 

3.3 อายุขณะบุตรก าเนิด 

 

.......... ปี       
 

3.4  สญัชาต ิ    
   .....................................................    

3.5 เกิดที่ (จงัหวดั/เมอืง) 
    ........................................................ 

3.6 ประเทศ 
   ........................................................  

3.7 ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นในประเทศไทย*    ............................................................................................................................................................................................ 

3.8 ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ**                       ..................................................................................................................................................................Australia 

 

 

 

4. 

 

ผูแ้จง้ 

 

การเกดิ 

4.1 ชื่อ และ ชือ่สกุล ............................................................................. 

 

4.2 เลขประจ าตวัประชาชน 

 .............................................................   

4.3 อายุ          

 (อายุปจัจุบนั) 

.......... ปี              

4.4 ทีอ่ยู ่

          

..........................................................................................................................................................................................................Australia 

(ระบุท่ีอยู่ปจัจุบนัในประเทศออสเตรเลีย (ภาษาองักฤษ))  

4.5 ความเกี่ยวพนักบัเดก็ 

       (กรุณา  ในช่อง)  
 เจา้บา้น 

 เจา้พนกังาน 

 

 

บดิา 

มารดา 
 ผูท้  าคลอด     ญาติ    
 ผูอ้ื่น (ระบุ)………………………………………… 

4.6 หน่วยงานที่ออกหลกัฐานการเกิดทอ้งถิ่น 
      หน่วยงานลงทะเบียนสูติบตัร มรณบตัร และการสมรสประจ ารฐั.................................................................. 

4.7 วนั/เดอืน/ปี ที่แจง้ 
 ............................................................       

4.8 ลงชื่อผูแ้จง้ 
    

 

           .....................................................................................           

 

 
 

 

ลงชื่อนายทะเบยีนผูร้บัแจง้ 
                                                                                  

 

(                                )                                                                                                                   
นายทะเบียน 

 

    หมายเหตุ   *  ใหร้ะบุดว้ยภาษาไทยเท่าน ัน้ 
                ** หากมี หรือประสงค ์ใหร้ะบุดว้ยภาษาองักฤษได ้

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ี 

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ(ตรงช่องที่มีเสน้ประ) 
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