
 

         ขอ้มลูผูร้้องขอหนังสอืเดินทางอิเล็กทรอนิกส์            

               (E-Passport Application Form)            
                       
             

1. ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)         นาย   นาง    นางสาว .............................................................................................................  
 Name/Surname (CAPITAL LETTERS)   Mr    Mrs    Miss  ............................................................................ ....... ..  ............................  

2. เลขประจ าตัวประชาชน (National ID)    ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ 

3. ส่วนสูง (Height) ……………………… . .  (เซนติเมตร / Centimetres)  

4. สถานที่เกิด (Place of B i rth) .......................................................................... (จังหวัด / Province) 
5. วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth ) .............................................. 

 (DD) (MM) (YYYY) 
6. ชื่อ/นามสกุล บิดา (ภาษาไทย) (Name of Father (in Thai) ................................................................................................................. 

 เลขประจ าตัวประชาชน (National ID) ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___                       

7. ชื่อ/นามสกุล มารดา (ภาษาไทย) (Name of Mother in Thai) ...........................................................................................................                  

  เลขประจ าตัวประชาชน (National ID) ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___                       

8 .  รายละเอียดการติดต่อ (Contact Details) 

  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในนิวซีแลนด์ (New Zealand Address) ........................................................................................................................... 

 เมือง (City) ........................................................................................... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ........................................................ 

 โทรศัพท์ (Tel.) ............................................................................ มือถือ (Mobile) ......................................................................................... 

 อีเมล์ (E-mail) ........................................................................................................................................................................................................ 
9. การรับหนังสือเดินทาง (Passport Collection) 

    รับด้วยตนเองท่ีสถานทูตไทย (Collect passport in person at the Royal Thai Embassy, Wellington)  

    จัดส่งทางไปรษณีย์ y PostDelivery b( ) ไปที่ (Address) ................................................................................................................ 
        เมือง (City) .............................................................................. รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ........................................................  

10. รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง (คนไทย) (Reference Persons - Thai Citizens) 

(1) ชื่อ/นามสกุล (Name/Surname) ............................................................................... โทรศัพท์ (Tel.) ............................................... 
 (2) ชื่อ/นามสกุล (Name/Surname) ............................................................................... โทรศัพท์ (Tel.) ............................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  
I, THE UNDERSIGNED, CONFIRM THAT ALL THE ABOVE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT 

      ลงชื่อผู้ร้อง (Signature) .………………………………………………………………………….… 

                          (.......................................................................................) 

             วันที่ (Date)                …………………………………………….… 
                  (DD)             (MM)                 (YYYY) 

Royal Thai Embassy 
110 Molesworth Street 
Thorndon, Wellington 

Tel. 04 496 2900  
Fax 04 476 8610 



หลักฐานที่ใช้ในการขอมีหนังสือเดินทาง 
ส่าหรับผู้เยาว์ (อายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

เอกสารของผู้เยาว ์ 
    สูติบัตรไทยฉบับจริง (กรณกีารขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก) 
    หนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางเล่มแรก) 
    * บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (หรือเลขประจ าตัวประชาชน ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน) 
    * ส าเนาทะเบียนบ้าน  
    เอกสารประจ าตัวอ่ืน ๆ ที่มีภาพถ่าย (Photo ID) อาทิ หนังสือเดินทางนิวซีแลนด์ ใบขับขี่ไทย ฯลฯ 
    ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทางเป็นเงินสด หรือ Bank Cheque จ่านวน 100 NZD 
    ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมบันทึกรายการหนังสือเดินทาง 
    ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณปีระสงค์ให้จัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์) 
    เอกสารอื่น ๆ อาทิ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

หมายเหตุ: * ในกรณีการขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก หากผู้เยาว์มีเอกสารดังกล่าว ขอให้น ามาแสดง
ประกอบการยื่นค าร้องด้วย 

 * ในกรณีการขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่สอง หากผู้เยาว์ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะไม่สามารถท า
หนังสือเดินทางได้ 

 
เอกสารของบิดาและมารดา (บิดาและมารดาต้องมาลงนามพร้อมกันในวันที่ยื่นค าร้อง)  
    หนังสือเดินทางฉบับจริงของทัง้บิดาและมารดา 
    บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของทั้งบิดาและมารดา (กรณีทั้งบิดาและมารดาเป็นคนไทย) 
    ส าเนาทะเบียนบ้านของทั้งบิดาและมารดา (กรณีท้ังบิดาและมารดาเป็นคนไทย)  
    ส าเนาทะเบียนสมรส )หากมี(  
    เอกสารอ่ืน ๆ อาทิ หนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกลุ หลักฐานการรับบตุรบุญธรรม ฯลฯ 

* หมายเหตุ: หากบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดยีว หรอื ไม่สามารถลงนาม
ยินยอมพร้อมกนัได้ ต้องเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจและให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ หรือ 
- หนังสือปกครองบุตร ปค.14 (กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และมารดาปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือ 
- ส าเนาทะเบียนอย่าและบันทึกการอย่าที่มีข้อความระบุผู้ปกครองบุตร หรือ 
- เอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ที่ระบุผู้ปกครองบุตร อาทิ ค าสั่งศาล หรอืมรณบัตร (กรณีบดิาหรือมารดาถึงแก่กรรม) 

 
 
 

ลงชื่อ ......................................................  ลงชื่อ ......................................................        
       ผู้ร้อง               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 



หลักฐานที่ใช้ในการขอมีหนังสือเดินทาง 
ส่าหรับผู้บรรลุนิตภิาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 

    สูติบัตรไทยฉบับจริง (กรณกีารขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก) 
   หนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางเล่มแรก) 
   บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางเล่มแรก) 

    ส าเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) 
    เอกสารประจ าตัวอ่ืน ๆ ที่มีภาพถ่าย (Photo ID) อาทิ หนังสือเดินทาง/ใบขับข่ีนิวซีแลนด์ ฯลฯ 
    ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทางเป็นเงินสด หรือ Bank Cheque จ่านวน 100 NZD 
    ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมบันทึกรายการหนังสือเดินทาง 
    ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณปีระสงค์ให้จัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์) 
    เอกสารอื่น ๆ อาทิ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
 
 
 

ลงชื่อ ......................................................  ลงชื่อ ......................................................        
       ผู้ร้อง               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

 


