
เอกสารส าหรับท าสูติบัตรไทย 

1.  ใบเกิดเช็ก น าต้นฉบบัไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเช็ก จากนั้นแปลเปน็ภาษาอังกฤษแบบ Official Translate 
2. ส าเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
3. ส าเนาบัตรประชาชน บิดา และมารดา  (เซ็นส าเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-นามสกุล) 
4. ส าเนาหนังสือเดินทาง บิดาและมารดา   (เซ็นส าเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-นามสกุล) 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน(ในไทย) ของมารดา (เซ็นส าเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-นามสกุล) 
6. รูปถ่ายเด็ก 2 ใบ 
7. ค าร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (รับแบบฟอร์มได้ทีส่ถานทูตฯ) 
หมายเหตุ : - ควรนัดหมายล่วงหน้า  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย    - โปรดกรอกแบบฟอร์มในหน้าถัดไป 
รอรับใบสูติบัตร หลังจากยื่นเอกสาร  3 วัน ท าการ  สามารถท าหนังสือเดินทางเด็กได้ในวันรบัใบสูติบัตร             

เอกสารส าหรับท าหนังสือเดินทางเด็ก 

1. ส าเนาใบสูติบัตรไทย 
2. ส าเนาบัตรประชาชน บิดา และมารดา  (เซ็นส าเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-นามสกุล) 
3. ส าเนาหนังสือเดินทาง บิดาและมารดา  (เซ็นส าเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-นามสกุล) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน(ในไทย) ของมารดา (เซ็นส าเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-นามสกุล) 
หมายเหตุ : การขอท าหนังสือเดินทางส าหรับผู้เยาว์ บิดาและมารดาจะต้องมาเซ็นชื่อพร้อมกัน 
     ค่าใช้จ่าย 800 คอรูน่า (รอรบัเล่ม 2 - 3 สัปดาห์) 

                                                        Register a Birth (Thai Birth Certificate) 
1.  CZ Birth Certificate, Legalized by Czech Ministry of Foreign Affairs, then officially translated into English  

2.  A photocopy of Parents' Marriage Certificate. (If married) 
3.  A photocopy of Parents’ Valid Passports and Identity cards 
4.  A photocopy of Thai House Registration.                                                                                                                              
5.  Recent 2 photograph of child                                                                                                                                             
6.   Application Form  

Registrations of births are free of charge. Processing time 3 working days                                                   
Remarks: If wishing to apply for an e-passport for the child on the same day on picking up the Birth 
Certificate, please prepare document as listing below  

E-Passport application                                                                                                             

1. A photocopy of Thai Birth Certificate                                                                                             
2. A photocopy of Parents' Marriage Certificate (If married) 
3. A photocopy of Parents’ Valid Passports and Identity cards 
4. A photocopy of  Thai House Registration 

 E-Passport fee : 800 koruna, processing time 2 -3 weeks 



                                                                                                          

                                                                                                                                                          

ออก ณ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก                        สูติบัตร                                                                                                                                                           

 
 
1. 
 

เด็ก 
ที่เกิด 

 
 

 1.1               ชื่อตัว                                 ชื่อรอง                            ชื่อสกุล   
(ภาษาไทย)*              
(ภาษาอังกฤษ)**                                       

1.2 เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

1.3  สญัชาติ 
        ไทย 

1.4  วัน เดือน ปี เกิด  1.5  เวลา         น. 
 

1.6  เป็นบุตรล าดับที่    (ของมารดา) 

1.7  สถานที่เกิด (ภาษาไทย)*                                                                               เมือง                                                      ประเทศ 
                  (ภาษาอังกฤษ) **    

1.8  ผู้ท าคลอด           คลอดเอง        หมอต าแย           แพทยแ์ผนปัจจุบัน   
                                  พยาบาล         ผดุงครรภ์           อื่น ๆ (ระบุ). ................................................................. 

1.9  น  าหนักแรกเกิด         กรัม 

1.10  ประสงค์เพ่ิมชื่อเข้าทะเบียนบ้านเลขที่             หมูท่ี่      ซอย         ถนน             ต าบล/แขวง                    อ าเภอ/เขต                      จังหวัด 

 
2. 
 

มารดา 

2.1 ชื่อ และ ชื่อสกุลก่อนสมรส (ภาษาไทย)*  
(ภาษาอังกฤษ หากเป็นต่างชาติ)**  

2.2  เลขประจ าตัวประชาชน 
 

2.3 อายุขณะบุตรก าเนิด          ปี 2.4 สัญชาติ  
      

2.5 เกิดที่ (จังหวัด/เมือง)   
      

2.6 ประเทศ ไทย 

2.7 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย* บ้านเลขที่    
2.8 ที่อยู่ในต่างประเทศ**  

  
3. 
บิดา 
ผู้ให้ 
ก าเนิด 

3.1 ชื่อ และ ชื่อสกุล (ภาษาไทย) *  
(ภาษาอังกฤษ หากเป็นต่างชาติ)**     

3.2  เลขประจ าตัวประชาชน   
             

3.3 อายุขณะบุตรก าเนิด          ปี 
 

3.4 สัญชาติ  
       

3.5 เกิดที่ (จังหวัด/เมือง)   
       

3.6 ประเทศ  
      

3.7 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย*   
3.8 ที่อยู่ในต่างประเทศ **   

 
 
 
4. 

ผู้แจ้ง 
การเกิด 

4.1  ชื่อ และ ชื่อสกุล    
                            
 

4.2  เลขประจ าตัวประชาชน  
            

4.3  อายุ          ปี 
 

4.4  ที่อยู่    

4.5  ความเกี่ยวพันกับเด็ก             เจ้าบ้าน              บิดา                 ผู้ท าคลอด          ญาติ     
                                                   เจ้าพนักงาน        มารดา             ผู้อื่น (ระบุ)....................................................................................... ................................ 

4.6  หน่วยงานที่ออกหลักฐานการเกิดท้องถิ่น     
 

4.7  วัน/เดือน/ปี ที่แจ้ง   

4.8  ลงชื่อผู้แจ้ง 
 

ลงชื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 
                                 
 

(                                         ) 
 

หมายเหตุ   *  ให้ระบุด้วยภาษาไทยเท่านั น 
                  ** หากมี หรือประสงค์ ให้ระบุด้วยภาษาอังกฤษได้ 

 

  เลขที ่    / 


	เอกสารสำหรับทำใบสูติบัตร ทำหนังสือเดินทาง
	แบบฟอร์มสูติบัตรไทย

