คาร้ องขอสัญชาติและสู ตบิ ัตรให้ แก่บุตร
สถานเอกอัครราชทูต กรุ งเบอร์ลิน
วันที่....................................................
เรื่ อง ขอสั ญชาติไทยให้ บุตร
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................นามสกุล........................................................
อายุ............ ปี เชื้อชาติ......................... สัญชาติ................................เกิดวันที่..........เดือน....................พ.ศ..................
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................ถนน............................................หมู่ที่................... ตาบล..................................................
อาเภอ.............................................. จังหวัด......................................................
ที่อยูใ่ นเยอรมัน .............................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ............................................................................................................................................
คู่สมรสชื่อ .............................................นามสกุล..............................................อายุ.............ปี
เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ.................. สัญชาติ......................................
ต้ องการยืน่ คาร้ องขอสั ญชาติไทย และสู ติบัตรไทยให้ แก่บุตร
ชื่อ ...............................นามสกุล..............................อายุ........... ปี เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..................
เป็ นบุตรที่เกิดจาก นาย/นาง........................................................ ( ในกรณีทไี่ ม่ ใช่ บุตรของคู่สมรสตามกฎหมาย)
ซึ่งเป็ นบุตร  ในสมรส โดยมีทะเบียนสมรสมาแสดง
 นอกสมรส โดยมีหนังสื อรับรองบุตรมาแสดง
 นอกสมรส โดยไม่มีหนังสื อรับรองบุตรมาแสดง
 ไม่ระบุชื่อบิดาในสูติบตั รท้องถิ่น
 อื่นๆ ระบุ........................................................................................................
ในการนี้ขา้ พเจ้าได้นาสู ติบตั รท้องถิ่นภาษาเยอรมันตัวจริ ง ที่ได้ผา่ นการรับรองแล้วโดยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยราชการเยอรมันที่มีสิทธิรับรองเอกสาร และเอกสารอื่นๆ มาแสดง และขอยืนยันต่อหน้าเจ้าหน้าที่วา่
ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้ให้น้ ีเป็ นความจริ งทุกประการ ข้าพเจ้ามิได้ปกปิ ดข้อมูลหรื อให้ขอ้ มูลเท็จใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ.................................................( ผูย้ นื่ คาร้อง )
(

)

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.......................................................
(

)

ข้าพเจ้ามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาที่แท้จริ งของบุตร และประสงค์ที่จะให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
ลงชื่อ.................................................(ผูย้ นื่ คาร้อง )
(

)

เอกสาร (สาเนา) ที่ตอ้ งยืน่ ประกอบการขอสู ติบตั รไทย
1. สู ติบตั รท้องถิ่นที่ผา่ นการรับรองโดยหน่วยงานเยอรมันแล้ว เช่น เบอร์ลินต้องนาสู ติบตั รไปรับรองที่
Bürgeramt II, Friedrichstr.219, Berlin 10969 (U 6 Kochstr.) ก่อน ส่ วนที่อื่นๆ ให้สอบถามสถานทูต หรื อ
สอบถาม Standesamt ที่ออกให้วา่ ถ้าต้องการนาไปใช้ที่ประเทศไทยต้องรับรองที่ไหน ตัวจริ งและสาเนา
เอกสารนี้ไม่ตอ้ งแปล
2. สาเนาทะเบียนสมรสเยอรมัน และคาแปลภาษาไทย
3. สาเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร 22 ) ที่ได้รับจากอาเภอเมื่อไปแจ้งการสมรส
4. สาเนาหนังสื อเดินทางมารดา/บิดา คนไทย
5. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนสาหรับมารดา/บิดาคนไทย สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสชาวต่างชาติ
(Personalausweis)
6. สาเนาใบ Anmeldebestätigung ที่แสดงถิ่นที่อยูใ่ นเยอรมนี
7. สาเนาสู ติบตั รไทยของบุตรร่ วมบิดามารดาที่เคยขอแล้วจากสถานทูตฯ หรื อกงสุ ลใหญ่แฟรงก์เฟิ ร์ต
8. เจ้าหน้าที่อาจจะเรี ยกเอกสารเพิ่มได้แล้วแต่กรณี เช่นหนังสื อรับรองการเปลี่ยนชื่อ หนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนรับรองบุตร ฯ
9. เมื่อกรอกคาร้องอย่างสมบูรณ์ แล้วให้แนบเอกสารประกอบ และส่ งมาถึงสถานทูตทางไปรษณี ยเ์ พื่อ
ตรวจสอบก่อน เมื่อสถานทูตได้รับจะติดต่อกลับเพื่อให้มารับสู ติบตั ร และทาหนังสื อเดินทาง (การทา
หนังสื อเดินทาง ต้องมาทั้งสามคน พ่อแม่ลูก)
10. หากสมรสแล้ว แต่ยงั ไม่เคยแจ้งการสมรส บันทึกทะเบียน คร 22 (และแก้ไขข้อมูลนามสกุล) ที่ประเทศไทย
ต้องทาก่อนแจ้งเกิดบุตร

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.

การเเจ้ งเกิดแล้ว และ จะนาลูกเข้ าทะเบียนบ้ านไทยอย่ างไร
เมือ่ ได้ ใบเกิดหรือสู ติบัตรของบุตรจากสถานทูตไทยในต่ างประเทศแล้ว นาใบเกิดทีไ่ ด้ ไปเข้ าทะเบียนบ้ านที่
เมืองไทยและหลักฐานทีต่ ้ องนาไปยืน่
เมื่อสถานทูตไทยได้ออกใบสู ติบตั รไทยแล้ว สามารถยืน่ คาร้องขอหนังสื อเดินทางให้บุตรได้เพื่อพาบุตรเดินทาง
กลับมาที่ประเทศไทย เมื่อเดินทางมาประเทศไทยให้ไปที่สานักงานเขตหรื อที่วา่ การอาเภอที่มีภูมิลาเนาอยู่ และยืน่ คา
ร้องขอเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนการนาชื่อเด็กเข้ าทะเบียนบ้ านทาได้ ดังนี้
1. ให้นาเอกสารตัวจริ งที่สถานทูตออกให้ไปติดต่อสานักงานเขตหรื อที่ทาการอาเภอที่คุณมีภูมิลาเนาอยู่
2. ให้เจ้าบ้านนาทะเบียนบ้านตัวจริ งไปแสดงพร้อมให้ความยินยอมให้บุตรของคุณเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน
บ้าน อย่าลืมคัดสาเนาเพื่อมาใช้ต่างประเทศด้วย
3. เมื่อบุตรของคุณมีอายุครบ ๗ ปี บริ บูรณ์ เด็กต้องไปทาบัตรประชาชนด้วยตนเอง เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ
และถ่ายภาพ
4. กรณี ประสบปัญหา ติดต่อกองปกครองและทะเบียน สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร
โทร 02-6210721
5. เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัว ให้สอบถามอาเภอที่ตอ้ งการเพิ่มชื่อลูกเข้าในทะเบียนบ้านก่อน ว่าต้องการเอกสาร
ใดบ้างนอกจากสู ติบตั ร ในกรณี ที่บิดาหรื อมารดาเป็ นชาวต่างชาติ
การปล่อยทิง้ ไว้ ไม่ ไปแจ้ งชื่อเข้ าทะเบียนบ้ านเป็ นเวลานานหลายปี จะมีผลอย่ างไร
ได้แจ้งเกิดบุตรต่อสถานทูตไทยแล้ว บุตรมีหลักฐานการเกิดและได้สัญชาติไทยตามมารดาแล้วก็ตาม แต่การ
ที่ไม่ได้เอาชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยอาจทาให้เกิดอุปสรรคหรื อความไม่สะดวกต่อการใช้สิทธิในฐานะที่เป็ นคน
ไทย เช่น การทาหนังสื อเดินทาง การติดต่อกับหน่วยราชการ หรื อการสมัครงาน เป็ นต้น (การได้หนังสื อเดินทาง
ครั้งแรก จะออกให้เพื่อเป็ นหนังสื อเดินทางกลับไปยังไทย แต่เมื่อหนังสื อเดินทางหมดอายุ อาจจะถูกพิจารณาไม่ต่อ
หนังสื อเดินทางไทยให้ ถ้าไม่มีเลขประจาตัว 13 หลัก)

จริงหรือไม่ ถ้ าเป็ นลูกชายแล้วไม่ นาชื่อเข้ าทะเบียนบ้ านเพือ่ จะได้ ไม่ ต้องเข้ ารับการเกณฑ์ ทหาร
การไม่ ปรากฏชื่อบุตรชายในทะเบียนบ้ านของมารดานั้น จะทาให้ บุตรของท่ านไม่ มบี ัตรประจาตัวประชาชน
และไม่ มที ะเบียนบ้ าน สาหรับใช้ เป็ นหลักฐานในการลงบัญชีทหารกองเกิน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งบัญญัติให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเอง ดังนั้น บรรดาชาย
ซึ่งมีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุยา่ งเข้าสิ บแปดปี ในพุทธศักราชใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายใน
พุทธศักราชนั้น หากไม่สามารถดาเนินการลงบัญชีทหารกองเกินได้ดว้ ยตนเอง ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและ
เชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ถ้ าไม่ มผี ู้มาแจ้ งแทนให้ ถือว่ าผู้น้ันหลีกเลีย่ ง ขัดขืน ไม่ มาลงบัญชีทหารกองเกินและมีโทษตาม
กฎหมาย หลังจากลงทะเบียนทหารกองเกินแล้ว เมื่ออายุเข้าปี ที่ยสี่ ิ บเอ็ดในพุทธศักราชใด นายอาเภอจะจัดประกาศ
ให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรี ยก เพื่อให้เข้ารับราชการทหารเป็ นทหารกองประจาการ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง บุคคลที่หลีกเลี่ยงหรื อขัดขืนหรื อมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกหรื อไม่อยู่
จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรื อหลีกเลี่ยงหรื อขัดขืนด้วยประการใดๆ เพื่อ จะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกินสามปี นอกจากมีโทษดังกล่าวแล้ว การสมัครเข้ าทางานไม่ ว่าจะเป็ นหน่ วยงาน
เอกชนหรือหน่ วยงานราชการ ชายไทยต้ องแสดงใบสาคัญ สด.๔๓ อันเป็ นหลักฐานว่ าได้ ผ่านการเกณฑ์ ทหารแล้ว

