
ค าร้องขอสัญชาตแิละสูตบิัตรให้แก่บุตร 

                             สถานเอกอคัรราชทูต กรุงเบอร์ลิน 

                                                                                 วนัท่ี....................................................  

เร่ือง   ขอสัญชาติไทยให้บุตร 

ขา้พเจา้ นาย/นาง.................................................นามสกลุ........................................................ 

อาย.ุ........... ปี  เช้ือชาติ......................... สัญชาติ................................เกิดวนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ.................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี.......................ถนน............................................หมู่ท่ี................... ต าบล.................................................. 

อ าเภอ.............................................. จงัหวดั...................................................... 

ท่ีอยูใ่นเยอรมนั ............................................................................................................................................................. 

หมายเลขโทรศพัท ์/ อีเมล ์............................................................................................................................................ 

คู่สมรสช่ือ .............................................นามสกลุ..............................................อาย.ุ............ปี 

เกิดวนัท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.................. สัญชาติ...................................... 

   ต้องการยืน่ค าร้องขอสัญชาติไทย และสูติบัตรไทยให้แก่บุตร 

ช่ือ ...............................นามสกลุ..............................อาย.ุ.......... ปี เกิดวนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..................

เป็นบุตรท่ีเกิดจาก นาย/นาง........................................................ ( ในกรณทีีไ่ม่ใช่บุตรของคู่สมรสตามกฎหมาย) 

            ซ่ึงเป็นบุตร   ในสมรส โดยมีทะเบียนสมรสมาแสดง  

       นอกสมรส   โดยมีหนงัสือรับรองบุตรมาแสดง 

       นอกสมรส  โดยไม่มีหนงัสือรับรองบุตรมาแสดง 

       ไม่ระบุช่ือบิดาในสูติบตัรทอ้งถ่ิน 

                                                        อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................ 

                             ในการน้ีขา้พเจา้ไดน้ าสูติบตัรทอ้งถ่ินภาษาเยอรมนัตวัจริง ท่ีไดผ้า่นการรับรองแลว้โดยเจา้หนา้ท่ี

ของหน่วยราชการเยอรมนัท่ีมีสิทธิรับรองเอกสาร และเอกสารอ่ืนๆ มาแสดง และขอยนืยนัต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีวา่

ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดใ้หน้ี้เป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้มิไดป้กปิดขอ้มูลหรือใหข้อ้มูลเทจ็ใดๆ ต่อเจา้หนา้ท่ี  

      ลงช่ือ.................................................( ผูย้ืน่ค  าร้อง ) 

 

      (      )  



   Einverständniserklärung des Vaters/der Mutter 

 

Hiermit erkläre ich ,  Name...................................................................................................................... 

Geburtsdatum .................................................Staatsangehörigkeit ......................................................... , 

dass ich der leibliche Vater/die leibliche Mutter von ........................................................ (Name des 

Kindes) ist. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind die thailändische Staatsangehörigkeit annimmt. Ich bin 

über die Folge der Annahme der thailändischen Staatsangehörigkeit unseres Kindes unterrichtet 

worden. 

                Unterschrift....................................................... 

      (     ) 

 

 

  Ich bin mit der Mutter des Kindes nicht verheiratet. Die Vaterschaftsanerkennung liegt vor. Ich 

bin einverstanden, dass mein Kind meinen Namen trägt. 

           Unterschrift....................................................... 

      (     ) 

  

ขา้พเจา้มิไดจ้ดทะเบียนสมรสกบับิดาท่ีแทจ้ริงของบุตร และประสงคท่ี์จะใหบุ้ตรใชน้ามสกลุของบิดา 

 

                                                      ลงช่ือ.................................................( ผูย้ืน่ค  าร้อง ) 

       (      )  
 

 



เอกสาร (ส าเนา) ท่ีตอ้งยืน่ประกอบการขอสูติบตัรไทย 

1. สูติบตัรทอ้งถ่ินท่ีผา่นการรับรองโดยหน่วยงานเยอรมนัแลว้ เช่น เบอร์ลินตอ้งน าสูติบตัรไปรับรองท่ี 

Bürgeramt II, Friedrichstr.219, Berlin 10969 (U 6 Kochstr.) ก่อน ส่วนท่ีอ่ืนๆ ใหส้อบถามสถานทูต หรือ

สอบถาม Standesamt ท่ีออกใหว้า่ถา้ตอ้งการน าไปใชท่ี้ประเทศไทยตอ้งรับรองท่ีไหน   ตวัจริงและส าเนา 

เอกสารน้ีไม่ตอ้งแปล 

2. ส าเนาทะเบียนสมรสเยอรมนั และค าแปลภาษาไทย 

3. ส าเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร 22 ) ท่ีไดรั้บจากอ าเภอเม่ือไปแจง้การสมรส 

4. ส าเนาหนงัสือเดินทางมารดา/บิดา คนไทย  

5. ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชนส าหรับมารดา/บิดาคนไทย ส าเนาทะเบียนบา้นคู่สมรสชาวต่างชาติ 

(Personalausweis)  

6. ส าเนาใบ Anmeldebestätigung ท่ีแสดงถ่ินท่ีอยูใ่นเยอรมนี 

7. ส าเนาสูติบตัรไทยของบุตรร่วมบิดามารดาท่ีเคยขอแลว้จากสถานทูตฯ หรือกงสุลใหญ่แฟรงกเ์ฟิร์ต  

8. เจา้หนา้ท่ีอาจจะเรียกเอกสารเพิ่มไดแ้ลว้แต่กรณี เช่นหนงัสือรับรองการเปล่ียนช่ือ หนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนรับรองบุตร ฯ  

9. เม่ือกรอกค าร้องอยา่งสมบูรณ์  แลว้ใหแ้นบเอกสารประกอบ และส่งมาถึงสถานทูตทางไปรษณียเ์พื่อ

ตรวจสอบก่อน เม่ือสถานทูตไดรั้บจะติดต่อกลบัเพื่อใหม้ารับสูติบตัร และท าหนงัสือเดินทาง (การท า

หนงัสือเดินทาง ตอ้งมาทั้งสามคน พ่อแม่ลูก) 

10. หากสมรสแลว้ แต่ยงัไม่เคยแจง้การสมรส บนัทึกทะเบียน คร 22 (และแกไ้ขขอ้มูลนามสกลุ) ท่ีประเทศไทย 

ตอ้งท าก่อนแจง้เกิดบุตร 

 

 

 

 

 



Erforderliche Unterlagen in Kopie zur thailändischen Beurkundung der Geburt 

1. Der Geburtseintrag (mit Beglaubigung der zuständigen Behörde) In Berlin wird sie vom 

Bürgeramt II, Friedrichstr.219, Berlin 10969 (U 6 Kochstr.)  beglaubigt. Bei anderen Fällen 

kann das ausstellende Standesamt oder uns 030-79481 112 um Auskunft gebeten werden. 

(Original und Kopie) Der Geburtseintrag muss nicht übersetzt werden. 

2. Die deutsche Heiratsurkunde mit thail. Übersetzung 

3. Die Urkunde KoRo 22, die man nach der Anzeige der Eheschließung vom Bezirksamt 

bekommen hat. 

4. Reisepass der Eletrn 

5. Personalausweis der Eltern 

6. Anmeldebestätigung 

7. Die thail. Geburtsurkunde von anderen Kindern in derselben Ehe 

8. Von Fall zu Fall können weitere Dokumente verlangt werden, wie zum Beipiel 

Namensänderungsurkunde, Vaterschaftsanerkennung, gerichtl. Sorgerechtsbeschuss etc. 

9. Die genanten Unterlagen muss vorab an die Botschaft zur Überrprüfung gesandt werden. Ein 

Termin zur Abholung und Beantagung des Reisepasses wird nach Erhalt gegeben. 

10.  Bevor die Geburt des Kindes nach thail. Recht beantragt wird, muss die Eheschließung ( und 

Namensänderung im Hausregister ) beim zuständigen Bezirksamt in Thailand abgezeigt 

werden, damit das Dokument Nr. 3 ausgestellt werden kann. 

 

 
  



การเเจ้งเกดิแล้ว และ จะน าลูกเข้าทะเบียนบ้านไทยอย่างไร  

 

          เมือ่ได้ใบเกดิหรือสูติบัตรของบุตรจากสถานทูตไทยในต่างประเทศแล้ว น าใบเกดิทีไ่ด้ไปเข้าทะเบียนบ้านที่

เมอืงไทยและหลกัฐานทีต้่องน าไปยืน่ 

เม่ือสถานทูตไทยไดอ้อกใบสูติบตัรไทยแลว้ สามารถยืน่ค  าร้องขอหนงัสือเดินทางใหบุ้ตรไดเ้พื่อพาบุตรเดินทาง

กลบัมาท่ีประเทศไทย เม่ือเดินทางมาประเทศไทยใหไ้ปท่ีส านกังานเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอท่ีมีภูมิล าเนาอยู่และยืน่ค  า

ร้องขอเพิ่มช่ือเดก็เขา้ทะเบียนบา้น  

         ขั้นตอนการน าช่ือเด็กเข้าทะเบียนบ้านท าได้ดังนี้  

1. ใหน้ าเอกสารตวัจริงท่ีสถานทูตออกใหไ้ปติดต่อส านกังานเขตหรือท่ีท าการอ าเภอท่ีคุณมีภูมิล าเนาอยู ่  

2. ใหเ้จา้บา้นน าทะเบียนบา้นตวัจริงไปแสดงพร้อมใหค้วามยนิยอมใหบุ้ตรของคุณเพิ่มช่ือเขา้ในทะเบียน

บา้น อยา่ลืมคดัส าเนาเพื่อมาใชต่้างประเทศดว้ย 

         3. เม่ือบุตรของคุณมีอายคุรบ ๗ ปีบริบูรณ์ เดก็ตอ้งไปท าบตัรประชาชนดว้ยตนเอง เพราะตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือ

และถ่ายภาพ  

4. กรณีประสบปัญหา ติดต่อกองปกครองและทะเบียน ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร  
โทร 02-6210721 

5. เพื่อเป็นการเตรียมตวั ใหส้อบถามอ าเภอท่ีตอ้งการเพิ่มช่ือลูกเขา้ในทะเบียนบา้นก่อน วา่ตอ้งการเอกสาร
ใดบา้งนอกจากสูติบตัร ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ 

การปล่อยทิง้ไว้ไม่ไปแจ้งช่ือเข้าทะเบียนบ้านเป็นเวลานานหลายปีจะมผีลอย่างไร  

ไดแ้จง้เกิดบุตรต่อสถานทูตไทยแลว้ บุตรมีหลกัฐานการเกิดและไดส้ัญชาติไทยตามมารดาแลว้กต็าม แต่การ

ท่ีไม่ไดเ้อาช่ือบุตรเขา้ทะเบียนบา้นไทยอาจท าใหเ้กิดอุปสรรคหรือความไม่สะดวกต่อการใชสิ้ทธิในฐานะท่ีเป็นคน

ไทย เช่น การท าหนงัสือเดินทาง การติดต่อกบัหน่วยราชการ หรือการสมคัรงาน เป็นตน้ (การไดห้นงัสือเดินทาง 

คร้ังแรก จะออกใหเ้พื่อเป็นหนงัสือเดินทางกลบัไปยงัไทย แต่เม่ือหนงัสือเดินทางหมดอาย ุอาจจะถูกพิจารณาไม่ต่อ

หนงัสือเดินทางไทยให ้ถา้ไม่มีเลขประจ าตวั 13 หลกั)  



จริงหรือไม่ ถ้าเป็นลูกชายแล้วไม่น าช่ือเข้าทะเบียนบ้านเพือ่จะได้ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร  

การไม่ปรากฏช่ือบุตรชายในทะเบียนบ้านของมารดาน้ัน จะท าให้บุตรของท่านไม่มบัีตรประจ าตัวประชาชน

และไม่มทีะเบียนบ้าน ส าหรับใช้เป็นหลกัฐานในการลงบัญชีทหารกองเกนิ ตามพระราชบญัญติัรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงบญัญติัใหช้ายท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหนา้ท่ีรับราชการทหารดว้ยตนเอง ดงันั้น บรรดาชาย

ซ่ึงมีสัญชาติไทยเม่ือมีอายยุา่งเขา้สิบแปดปีในพุทธศกัราชใด ใหไ้ปแสดงตนเพื่อลงบญัชีทหารกองเกินภายใน

พุทธศกัราชนั้น หากไม่สามารถด าเนินการลงบญัชีทหารกองเกินไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะและ

เช่ือถือไดไ้ปแจง้แทน ถ้าไม่มผู้ีมาแจ้งแทนให้ถือว่าผู้น้ันหลกีเลีย่ง ขดัขนื ไม่มาลงบัญชีทหารกองเกนิและมโีทษตาม

กฎหมาย หลงัจากลงทะเบียนทหารกองเกินแลว้ เม่ืออายเุขา้ปีท่ียีสิ่บเอด็ในพุทธศกัราชใด นายอ าเภอจะจดัประกาศ

ใหท้หารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก เพื่อใหเ้ขา้รับราชการทหารเป็นทหารกองประจ าการ ตามหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง บุคคลท่ีหลีกเล่ียงหรือขดัขืนหรือมาแต่ไม่เขา้รับการตรวจเลือกหรือไม่อยู่

จนกวา่การตรวจเลือกแลว้เสร็จ หรือหลีกเล่ียงหรือขดัขืนดว้ยประการใดๆ เพื่อจะไม่ใหเ้ขา้รับราชการทหารกอง

ประจ าการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี นอกจากมโีทษดังกล่าวแล้ว การสมคัรเข้าท างานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

เอกชนหรือหน่วยงานราชการ ชายไทยต้องแสดงใบส าคญั สด.๔๓ อนัเป็นหลกัฐานว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

 

 

 

 

 

 




