
 
                                                                                                                                                                      

   
 
 
 

ค ำร้องขอนิตกิรณ์ 
(Application for Legalization) 

 

            วนัท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ............... 
                   Date                 Month                                 Year (B.E.)   
      ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................. 
       I, the undersigned 
      ท่ีอยูใ่นออสเตรเลีย ................................................................................................................................................ 
        Address in Australia        
      ............................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 
                                                                  Postcode 
      โทรศพัท์ ............................................................. อาชีพ......................................................................................... 
       Tel. number                           Occupation 

      ขอย่ืนค าร้องตอ่สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพ่ือ  (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในชอ่งท่ีทา่นประสงค์) 
        Submit an application to the Royal Thai Consulate-General in Sydney for (Please tick appropriate box(es))        
  ขอสตูบิตัร           ขอมรณบตัร     ขอหนงัสือมอบอ านาจ ........................................      
               Register for Birth Certificate                      Register for Death Certificate           Letter of Power of Attorney    
 ขอจดทะเบียนสมรส          ขอจดทะเบียนหย่า    ขอหนงัสือยินยอม .............................................. 
       Register for Marriage Certificate                Register for Divorce Certificate        Letter of Consent   
 ขอตราประทบัรับรองในเอกสาร  ขอคดัส าเนาเอกสาร (โปรดระบ)ุ ..................................................................... 
       Legalization service (s)    Duplication of documents  
 ขอหนงัสือประกอบการผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .........................……………...........…………        

      Letter for Military Service Postponement                                     Others (Please specify) 

       ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสารและหลกัฐานเพ่ือประกอบค าร้องดงันี  ้
        I have submitted with this application form the following documents and references: 
 ……1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    ไทย  ออสเตรเลยี  (Copy of  Thai  Australian ID card)  

……2. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง     ไทย  ออสเตรเลยี  (Copy of  Thai  Australian Passport) 
……3. ส าเนาทะเบียนสมรส     ไทย  ออสเตรเลยี  (Copy of  Thai  Australian Marriage Certificate) 
……4. ส าเนาทะเบียนหยา่          ไทย  ออสเตรเลยี  (Copy of  Thai  Australian Divorce Certificate) 
……5. ส าเนาทะเบียนบ้านไทย    (Copy of Thai House Registration) 
……6. ส าเนาสตูิบตัร (ออสเตรเลยีน)    (Copy of Australian Birth Certificate - authenticated by DFAT) 
……7. รูปถ่าย ....... ใบ      ( ........... Photograph(s)) 

…....8. หลกัฐานอื่นๆ ........................................................................................................................................... 
            (Others) ......………………………………............................................................................................... 

       ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ได้ช าระคา่ธรรมเนียมในการนีต้อ่สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย์ครบถ้วนตามระเบียบแล้ว 
         I hereby certify that I have already made full payment to the Royal Thai Consulate-General in Sydney for the due fees  
         chargeable under prevailing regulations of Thailand. 
 

                                 (ลายมือช่ือ) ................................................................................................. ผู้ ร้องขอ 
                                                (Signature)                    (Applicant) 



ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอจดทะเบียนคนตาย 
 

 
ข้อมูลผู้ตาย (DETAILS ABOUT THE DECEASED) 

ชื่อ-สกุล: 
(Name-Surname) 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน: 
(Thai ID Card No.) 

วัน/เดือน/ปีที่ตำย:             /          / 
(Date of Death: Day / month / year ) 

สำเหตุกำรตำย (ภำษำไทย): 
 

เวลำที่ตำย: 
(Time of Death) 

Cause of death (English): 
 

สถำนที่ตำย: 
(Place of death) 

พักอยู่สถำนที่ตำยนำน:               ปี                 เดือน               วัน 
(Duration of stay at the place of death) 

จัดกำรศพโดย:                               
(Postmortem treatment)    ฝัง (Burial)                       เผำ (Cremation)                          อื่น ๆ (Others)………………………………………….……. 

 
ผู้แจ้งการตาย (PERSON NOTIFYING THE DEATH) 

ชื่อ-สกุล: 
(Name-Surname) 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน: 
(Thai ID Card No.) 

ควำมเกี่ยวพันเป็น: 
(Relationship to the deceased) 

 
 
 
 
 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย ์ 
Royal Thai Consulate-General, Sydney 
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