แบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
เลขประจำตัวประชำชน (Thai ID No.)
ชื่อ – สกุล (ภำษำไทย)
Name-Surname (English)
วัน-เดือน-ปี เกิด (Date of Birth)
ส่วนสูง (Height)
ชื่อ-สกุลบิดำ-มำรดำ (Parents)
รำยละเอียดติดต่อ
(current address in Australia
& contact details)

Date

Month

Year (B.E.)

บิดา
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์บ้าน (Home Ph.)

สถำนที่เกิด
(Place of Birth)
มารดา

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Ph.)

อีเมล (e-mail)

รำยละเอียดบุคคลอ้ำงอิง

1.

ชื่อ-สกุล (contact person)
เบอร์ติดต่อ (contact detail/Tel.)

2

ชื่อ-สกุล (contact person)

(contact persons in Australia)

เบอร์ติดต่อ (contact detail/Tel.)

เอกสำรประกอบคำร้อง (Required Documents)
สำหรับผู้เยำว์ (อำยุต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์) – Minor/below the age of 20
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

กรณีขอมีหนังสือเดินทำงเล่มแรก
(applying for first e-passport)
สูติบัตรไทยและสาเนา
Thai Birth Certificate and a copy
เลขประจาตัว ปชช. /บัตร ปชช. และสาเนา (หากมี)
Thai ID Card/Thai ID No. (if any)
สาเนาทะเบียนบ้าน (หากมี)
copy of Thai house registration (if any)
เอกสารอื่น ๆ (others documents, if any)

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทำงเล่มแรก
(applying for e-passport renewal)
หนังสือเดินทางและสาเนา
current passport and a copy
เลขประจาตัว ปชช. หรือบัตร ปชช. และสาเนา
Thai ID Card/Thai ID No.
สาเนาทะเบียนบ้าน
copy of Thai house registration
เอกสารอื่น ๆ (others documents, if any)

กรณีผู้ร้องเป็นผู้เยำว์ บิดำและ
มำรดำต้องมำลงนำมพร้อมกัน
ในวันที่ยื่นคำร้อง และแสดง
เอกสำรประกอบ ดังต่อไปนี้
[ ] บัตร ปชช. และสาเนา
[ ] หนังสือเดินทาง และสาเนา
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน
[ ] สาเนาทะเบียนสมรส

* หากบิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือไม่สามารถมาลงนามยินยอมได้ โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามแต่ละกรณี ดังนี้
Additional documents are required;
[ ] หนังสือมอบอานาจและให้ความยินยอมของบิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถมาลงนามในวันที่ยื่นคาร้อง หรือ
Letter of Consent from the absent parent authorizing one another or the other to apply for his/her child’s passport
[ ] หนังสือปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบิดาและมารดาไม่ได้สมรส และมารดาปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือ
Letter of Guardianship from the Thai Office of Registrar awarding custody to the parent concerned
[ ] สาเนาทะเบียนหย่าและบันทึกข้อความระบุวา่ ผู้ใดเป็นผู้ปกครองบุตร หรือ
Certificate of Divorce with an amendment awarding custody to the parent concerned
[ ] เอกสารสาคัญอื่น ๆ ที่ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ปกครองบุตร เช่น คาสั่งศาล
Other documents, for example, Court Order, awarding custody to the parent concerned

สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภำวะ (อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) – Adult/20 years of age and above
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

กรณีขอมีหนังสือเดินทำงเล่มแรก
(applying for first e-passport)
สูติบัตรไทยและสาเนา Thai Birth Certificate and a copy
เลขประจาตัว ปชช. /บัตร ปชช. และสาเนา (หากมี)
Thai ID Card/Thai ID No. (if any)
สาเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) copy of Thai house registration (if any)
เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เอกสารเปลี่ยนชือ่ -สกุล
(others documents, if any)

กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทำงเล่มแรก
(applying for e-passport renewal)
[ ] หนังสือเดินทางและสาเนา current passport and a copy
[ ] บัตร ปชช. และสาเนา Thai ID card and a copy
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน copy of Thai house registration
[ ] เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เอกสารเปลี่ยนชือ่ -สกุล
(others documents, if any)

ลงชื่อผู้ร้อง (Applicant’s Signature)..............................................................................

วันที่ (Date)…………………………………………….

