
1 
 

การแจ้งเกิด 
เอกสารประกอบการแจ้งเกิด กรณีบิดามารดาสัญชาติไทยท้ังคู่ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนของบิดำและมำรดำ อยำ่งละ 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของบิดำและมำรดำ อย่ำงละ 1 ฉบับ 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำและมำรดำอย่ำงละ 1 ฉบับ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำนที่ต้องกำรเพิม่ชื่อเด็ก 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส/ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมรส 1 ฉบับ  
6. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (หำกม)ี 
7. ใบเกิดตัวจริงจำกโรงพยำบำลหรือคลินิกทีท่ ำคลอดเป็นภำษำอังกฤษ โดยผำ่นกำรรับรอง 

(ยอง ซำ ฮวัก อิน) จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเกำหลีใต้ และลงวันที่รับรองเอกสำรไม่เกิน 3 
เดือนนับจำกวันที่รับรองเอกสำร  1 ฉบับ  

- ชื่อภำษำอังกฤษบิดำ-มำรดำจะตอ้งตรงตำมชือ่ในหนังสือเดินทำง 
- ชื่อภำษำอังกฤษของเด็ก สะกดมำให้ถูกต้องตรงกับกำรออกเสยีงของชื่อในภำษำไทย 
- ชื่อเด็กให้ใช้ชื่อไทย และใช้นำมสกลุมำรดำ (กรณีบิดำมำรดำไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) 

ถ้ำจดทะเบียนสมรสแลว้ จะใช้นำมสกุลตำมบิดำหรือมำรดำก็ได้ 
- หำกบุตรเป็นบุตรนอกสมรสของมำรดำ (มำรดำยังไมไ่ด้จดทะเบียนหยำ่ และไม่ได้จด

ทะเบียนสมรสกับบิดำ) บุตรจะต้องใช้นำมสกุลก่อนสมรสของมำรดำ 
- หำกไม่ประสงค์ระบุช่ือบิดำในสูติบัตร บุตรจะต้องใช้ชื่อไทยและนำมสกุลของมำรดำ 
8. ใบค ำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับไดท้ี่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ  
9. กรณีไม่ระบุช่ือบิดำในสูติบัตรหรือบิดำมำรดำประสงค์ให้บุตรนอกสมรสใช้นำมสกุลตำม

บิดำ จะต้องบันทึกสอบปำกค ำโดยพำพยำนคนไทย 1 คน มำสอบปำกค ำเพิม่เติม (พยำนแนบ
เอกสำรส ำเนำบัตรประชำชนไทย 1 ฉบับ 
***กรณีคลอดที่บ้าน ไม่มีหลักฐานการเกิดจากโรงพยาบาล*** 
 ให้แนบหลักฐำนกำรกำรตรวจสำรพันธกุรรม(DNA) ระหว่ำงพอ่แม่ลูก โดยผลกำรตรวจจะต้องขอเป็นภำษำอังกฤษ และผ่ำนกำรรับรองจำกกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศของเกำหลีมำให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐำนกำรเข้ำรกัษำตวัหลงัคลอดเองด้วย เช่น ใบเสร็จค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันที่เข้ำมำด ำเนินกำร
แจ้งเกิดให้พำพยำนคนไทยผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์กำรคลอดเองที่บ้ำนมำด้วย อย่ำงนอ้ย 2 คนเพื่อมำท ำกำรสอบปำกค ำเพิ่มเติม โดยพยำนใหแ้นบเอกสำรส ำเนำบัตร
ประชำชนไทย และหนังสือเดินทำง คนละ 1 ฉบับ 
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กรณีมารดาชาวไทย บิดาชาวเกาหลี 
 
1. ส ำเนำบัตรประชำชนมำรดำ 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนเกำหลีของบิดำ (จู มิน ทึง นก จึง) 1 ฉบับ **ใช้ใบขับขี่แทนไม่ได้** 
3. ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของบิดำและมำรดำ พร้อมส ำเนำ อยำ่งละ 1 ฉบับ 
4. ส ำเนำหนังสอืเดินทำงเด็ก (หำกมี) 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนไทยของมำรดำ 1 ฉบับ 
6. ทะเบียนบ้ำนเกำหลฉีบับภำษำอังกฤษ (ยอง มุน จู มิน ทึง นก ทึง บน) ตัวจริง 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำนที่ต้องกำรเพิม่ชื่อเด็ก 1 ฉบับ 
8. ส ำเนำทะเบียนสมรสไทย / ใบบันทึกฐำนะครอบครัว(คร.22) /ทะเบยีนหย่ำ (หำกมี) 
9. ทะเบียนครอบครัวเกำหลีฉบับภำษำอังกฤษ (ยอง มุน คำ จก ควัน เก จึง มยอง ซอ) 
10. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกุล (หำกม)ี 
11. ใบเกิดตัวจริงจำกโรงพยำบำลหรือคลินิกทีท่ ำคลอด เป็นภำษำอังกฤษ โดยผำ่นกำร

รับรอง (ยอง ซำ ฮวัก อนิ) จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเกำหลีใต้และลงวันที่รับรองเอกสำรไม่
เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่รับรองเอกสำร 1 ฉบับ 

- ชื่อภำษำอังกฤษบิดำ-มำรดำจะตอ้งตรงตำมชือ่ในหนังสือเดินทำง 
- ชื่อภำษำอังกฤษของเด็ก สะกดมำให้ถูกต้องตรงกับกำรออกเสยีงของชื่อในภำษำไทย 
- เด็กจะใช้ชื่อไทย หรือชื่อเกำหลีก็ได้ (หำกมีสญัชำติเกำหลีแลว้) 
- กรณีบุตรเกิดก่อนกำรจดทะเบียนสมรสและยงัไม่ได้สญัชำติเกำหลี ให้ใช้ช่ือไทย  

และใช้นำมสกุลมำรดำ 
- หำกบุตรเป็นบุตรนอกสมรสของมำรดำ (มำรดำยังไมไ่ด้จดทะเบียนหยำ่ และไม่ได้จด

ทะเบียนสมรสกับบิดำ) บุตรจะต้องใช้นำมสกุลก่อนสมรสของมำรดำ 
12. ใบค ำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับได้ที่สถำนเอกอัครรำชทตูฯ  
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กรณีมารดาชาวไทย บดิาชาวต่างชาติ (สัญชาติอื่นๆนอกเหนือจากสัญชาติเกาหล)ี 
 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนมำรดำ 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนของประเทศบิดำ 1 ฉบับ  
3. ส ำเนำบัตรใบกำม่ำ (Alien Registration Card) ของบิดำ 1 ฉบับ (หำกมี) 
4. ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของบิดำและมำรดำ อย่ำงละ 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำหนังสอืเดินทำงเด็ก (หำกมี) 1 ฉบับ 
6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนไทยของมำรดำ 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำเป็นภำษำอังกฤษ (หำกไม่ใช่ภำษำอังกฤษ จะต้องแปลเป็น

ภำษำอังกฤษก่อน และผ่ำนกำรรับรองจำกสถำนทูตของประเทศนั้นๆในเกำหลีมำด้วย) 1 ฉบับ 
8. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำนที่ต้องกำรเพิม่ชื่อเด็ก 1 ฉบับ 
9. ส ำเนำทะเบียนสมรส/ ใบบันทึกฐำนะครอบครัว (คร.22) /ทะเบียนหย่ำ (หำกมี) 
10. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกุล (หำกม)ี 
11. ใบเกิดตัวจริงจำกโรงพยำบำลหรือคลินิกทีท่ ำคลอดเป็นภำษำอังกฤษ โดยผำ่นกำร

รับรอง(ยอง ซำ ฮวัก อนิ) จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเกำหลีใต้และลงวันที่รับรองเอกสำรไม่เกิน 
3 เดือนนับจำกวันที่รับรองเอกสำร  1 ฉบับ 

- ชื่อภำษำอังกฤษบิดำ-มำรดำจะตอ้งตรงตำมชือ่ในหนังสือเดินทำง 
- ชื่อภำษำอังกฤษของเด็ก สะกดมำให้ถูกต้องตรงกับกำรออกเสยีงของชื่อในภำษำไทย 
- เด็กจะใช้ชื่อไทย หรือชื่อตำมสญัชำติของบิดำก็ได้ (หำกมีสัญชำติอื่นแล้ว) 

กรณีบุตรเกิดก่อนกำรจดทะเบียนสมรสและยังไม่ได้สัญชำติตำมบิดำ ให้ใช้ชื่อไทย  
และใช้นำมสกุลมำรดำ 

12. ใบค ำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับได้ที่สถำนเอกอัครรำชทตูฯ  
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กรณีมารดาชาวเกาหล/ีชาวต่างชาติ บิดาชาวไทย 
1. ส ำเนำบัตรประชำชนของประเทศมำรดำ 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนของบิดำ 1 ฉบับ  
3. ส ำเนำบัตรใบกำม่ำ (Alien Registration Card) ของมำรดำ 1 ฉบับ (หำกมี) 
4. ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของบิดำและมำรดำ อย่ำงละ 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำหนังสอืเดินทำงเด็ก (หำกมี) 1 ฉบับ 
6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนไทยของบิดำ 1 ฉบับ 
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำเป็นภำษำอังกฤษ (หำกไม่ใช่ภำษำอังกฤษ จะต้องแปล

เปน็ภำษำอังกฤษก่อน และผ่ำนกำรรับรองจำกสถำนทูตของประเทศนัน้ๆในเกำหลีมำด้วย) 1 ฉบับ 
8. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำนที่ต้องกำรเพิม่ชื่อเด็ก 1 ฉบับ 
9. ส ำเนำทะเบียนสมรส/ ใบบันทึกฐำนะครอบครัว (คร.22) /ทะเบียนหย่ำ ***ต้องมี*** 

หำกไม่ได้จดทะเบียนสมรส เด็กจะไม่ได้สญัชำติไทย 
10. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกุล (หำกม)ี 
11. ใบเกิดตัวจริงจำกโรงพยำบำลหรือคลินิกทีท่ ำคลอด เป็นภำษำอังกฤษ โดยผำ่นกำร

รับรอง(ยอง ซำ ฮวัก อนิ) จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเกำหลีใต้ 
และลงวันที่รับรองเอกสำรไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่รับรองเอกสำร  1 ฉบับ 

- ชื่อภำษำอังกฤษบิดำ-มำรดำจะตอ้งตรงตำมชือ่ในหนังสือเดินทำง 
- ชื่อภำษำอังกฤษของเด็ก สะกดมำให้ถูกต้องตรงกับกำรออกเสยีงของชื่อในภำษำไทย 
- เด็กจะใช้ชื่อไทย หรือชื่อตำมสญัชำติของมำรดำก็ได้ 
12. ใบค ำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับได้ที่สถำนเอกอัครรำชทตูฯ  

หมายเหตุ 
- หำกมำรดำชำวต่ำงชำติ ยังจดทะเบียนสมรสอยู่กับบุคคลอ่ืน โดยยังมิได้จดทะเบียนหย่ำ/ระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ได้

คลอดบุตรในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ำ หรือยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชำยไทย เด็กจะไม่ได้สัญชำติไทย 
- สถำนเอกอัครรำชทูตอำจขอให้ผู้ร้องยื่นผลกำรตรวจสอบสำรทำงพันธุกรรม(DNA) ในกรณีบุตรเกิดก่อน หรือเกิด

ในขณะที่บิดำและมำรดำยังมิได้จดทะเบียนสมรส โดยผลกำรตรวจจะต้องขอเป็นภำษำอังกฤษ และผ่ำนกำรรับรองจำก
กระทรวงกำรต่ำงประเทศของเกำหลี 

 



5 
 

출생신고 
 

 대한민국 내에서 태어난 태국국적자의 아이는 태국국적 취득하기 위하여 주한 

태국대사관에서 출생신고 해야 합니다. 또한 태국 국적자는 만 20 세까지 태국국적 포기 

불가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다. 

 출생신고자는 태국국적 가지는 부모 또는 태국어 능숙한(태국어 서류 작성 가능한) 

외국인 부모가 해당됩니다. 주한 태국대사관의 출생신고 업무는  

평일 09.00-12.00시 , 13.00-15.00시까지 (공휴일 제외) 방문접수만 가능하며, 신청 후 

근무일 7 일 신고자가 다시 대사관 방문하여 수령해야 합니다.  
 

부모 모두 태국국적 가지는 경우 
 

1. 아버지와 어머니의 태국 주민등록증 복사본 각 1 부 

2. 아버지와 어머니의 태국 여권 복사본 각 1 부 

3. 아버지와 어머니의 태국 호적등본 (타비얀반) 복사본 각 1 부 

4. 태국 호적호주의 호적등본 (타비얀반 짜오반) 복사본 1 부 

5. 부모의 혼인증명서 복사본 1 부  

6. 부모의 개명증명서 복사본 1 부 

7. 병원에서 발급된 영문 출생증명서 (영문으로 발급해서 

대한민국외교부에서 영사확인 받아야 함) **3 개월 이내 영사확인 받은 

서류만 사용 가능** 

- 어머니와 아버지의 이름은 여권에 있는 인적사항과 동일하게 

기재해야 함 

- 아이 이름은 태국어 이름만 허용되고 출생증명서에 아이의 영문 

스펠링 올바르게 기재해야 함. 

- 아이가 혼내자인 경우 어머니 또는 아버지의 성씨 중 선택 가능하나 

- 혼외자인 경우 어머니의 성씨만 사용 가능.(아버지의 성씨를 원하는 

경우 대사관에서 진술서 작성해야 함)  

8. 출생증명서 신청서 (대사관에서 받을 수 있음) 

9. 부모의 혼외자가 부의 성을 사용하려면 진술서 작성해야하며 태국인 

증인 1 명과 동반해야 합니다. 태국인 증인은 태국주민등록증과 태국여권 

복사본 1 부 준비해 와야 합니다. 
***의료기관 (예:병원) 외의 장소에서 출산한 경우로 출생증명서 발급이 안되는 경우 아래의 추가서류 제출해야 함*** 

- 부모와 아이의 영문으로 된 유전자 검사 확인서 제출해야함. (영문 유전 검사 확인서는 대한민국외교부에서 영사확인 받아야 함 **3 개월 

이내 영사확인 받은 서류만 사용 가능** 

- 출산 후 의료기관에서 치료 받았으면 치료영수증 또는 해당 된 서류도 제출해야 함.   

- 출생신고 하는 날에, 아이 출산당시의 태국인 목격자 2명이 대사관에 방문해서 진술서 작성해야 함. 
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어머니는 태국국적, 아버지는 한구국적 
 

1. 어머니의 태국 주민등록증 복사본 1 부 

2. 아버지의 한국 주민등록증 복사본 1 부 (운전면허증 사용 불가) 

3. 아버지와 어머니의 여권 복사본 각 1 부 

4. 아이 여권 복사본 1 부 (한국여권 있는 경우) 

5. 어머니의 태국 호적등본 (타비얀반) 복사본 1 부 

6. 아버지의 영문으로 된 한국 주민등록표 원본 1 부 

7. 태국 호적호주의 호적등본 (타비얀반 짜오반) 복사본 1 부 

8. 태국 혼인증명서  

9. 아버지의 영문 가족관계 증명서 

10. 태국 개명증명서 

11. 병원에서 발급된 영문 출생증명서 (영문으로 발급해서 한국외교부에서 

영사확인 받아야 함) **3 개월 이내 영사확인 받은 서류만 사용 가능** 

- 어머니와 아버지의 이름은 여권에 있는 인적사항과 동일하게 

기재해야 함 

- 아이가 한국 국적 취득한 경우, 한국 이름으로 사용 가능 

- 한국 국적 취득하지 못하는 경우, 태국어 이름만 허용되고 

출생증명서에 이름의 영문 스펠링 올바르게 기재해야 함.  

- 아이가 혼내자인 경우 어머니 또는 아버지의 성씨 중 선택 가능 

- 혼외자인 경우 어머니의 성씨만 사용 가능. 

12. 출생증명서 신청서 (대사관에서 받을 수 있음) 
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어머니는 태국국적, 아버지는 한국외의 다른 외국 국적 
 

1. 어머니의 태국 주민등록증 복사본 1 부 

2. 아버지의 외국 주민등록증 복사본 1 부 

3. 아버지의 외국인등록증 앞뒷면 복사본 1 부 

4. 아버지와 어머니의 여권복사본 각 1 부 

5. 아이 여권 복사본 1 부 (외국 여권 있는 경우) 

6. 어머니의 태국 호적등본 (타비얀반) 복사본 1 부 

7. 아버지의 본국호적등본 (Household Register/Residence Register) 

원본 1 부  

- 영문으로 돼 있어야 함. 

- 영문 아닌 경우 영문으로 번역 후 본국 대사관에 영사확인 받아야함.  

 8. 태국 호적호주의 호적등본 (타비얀반 짜오반) 복사본 1 부 

9. 태국 혼인증명서  

10. 태국 개명증명서 

11. 병원에서 발급된 영문 출생증명서 (영문으로 발급해서 한국외교부에서 

영사확인 받아야 함) **3 개월 이내 영사확인 받은 서류만 사용 가능** 

- 어머니와 아버지의 이름은 여권에 있는 인적사항과 동일하게 

기재해야 함 

- 아이가 외국 국적 취득한 경우, 외국 이름으로 사용 가능 

- 외국 국적 취득하지 못하는 경우, 태국어 이름만 허용되고 

출생증명서에 이름의 영문 스펠링 올바르게 기재해야 함.  

- 아이가 혼내자인 경우 어머니 또는 아버지의 성씨 중 선택 가능 

- 혼외자인 경우 어머니의 성씨만 사용 가능. 

12. 출생증명서 신청서 (대사관에서 받을 수 있음) 
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어머니는 외국 국적, 아버지는 태국 국적 

 
1. 어머니의 외국 주민등록증 복사본 1 부 

2. 아버지의 태국 주민등록증 복사본 1 부 

3. 어머니의 외국인등록증 앞뒷면 복사본 1 부 

4. 아버지와 어머니의 여권복사본 각 1 부 

5. 아이 여권 복사본 1 부 (외국 여권 있는 경우) 

6. 어머니의본국 호적등본 (Household Register/Residence Register) 

원본 1 부  

-영문으로 돼 있어야 함. 

-영문 아닌 경우 영문으로 번역 후 본국 대사관에 영사확인 받아야함.  

7. 아버지의 태국 호적등본 (타비얀반) 복사본 1 부 

8. 태국 호적호주의 호적등본 (타비얀반 짜오반) 복사본 1 부 

9. 태국 혼인증명서 또는 외국 혼인증명서 ***반드시 제출해야 함*** 

10. 태국 개명증명서 

11. 병원에서 발급된 영문 출생증명서 (영문으로 발급해서 한국외교부에서 

영사확인 받아야 함) **3 개월 이내 영사확인 받은 서류만 사용 가능** 

- 어머니와 아버지의 이름은 여권에 있는 인적사항과 동일하게 

기재해야 함 

- 아이가 외국 국적 취득한 경우 : 외국 이름으로 사용 가능 

- 외국 국적 취득하지 못하는 경우 : 태국어 이름만 허용되고 

출생증명서에 이름의 영문 스펠링 올바르게 기재해야 함.  

- 아이가 혼내자인 경우 어머니 또는 아버지의 성씨 중 선택 가능 

- 혼외자인 경우 어머니의 성씨만 사용 가능. 

12. 출생증명서 신청서 (대사관에서 받을 수 있음) 

 


