
 
                                                                                                                                                                      

   
 
 
 

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) 



 

 

 

ด้วยข้าพเจ้า นาย .................................................................................................... ............................................. 

ก าลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ............................................................................ .............................................. 

เมือง.............................................................................ประเทศ......................................................................................... 

ในคณะ..........................................................................สาขาวิชา...................................................................................... 

ซึ่งเป็นหลักสูตร ............................................................ปี โดยข้าพเจ้าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ........................................ 

และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ ในปี .............................................................................................................. 

ประสงค์จะขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
ผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เป็นระยะเวลา ............................... ปี 

 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังนี้ (ข้อ 1, 2, 3 ต้องมี ข้อ 4 ถ้ามี) 

 

1. ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจ าตัว ปชช. / หนังสือเดินทาง 
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว และรับรองการแปลถูกต้องแล้ว (นักศึกษา

สามารถแปลเองได้ รับรองเองได้ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้เขียนตัวบรรจงได้) 
4. ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี) 

 

ลงชื่อ ........................................................... 

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

วัน.......... เดือน.................... ปี.......... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

หมายเหตุ 

1. ก่อนสั่งค าร้องและแบบฟอร์มฯ ให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบเสียก่อน
ว่า หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาระบุข้อมลูครบถ้วน คือ 
(1) ชื่อหลักสูตร  (2) เป็นหลักสูตรกี่ปี  (3) ก าลังเรียนปีที่เท่าไร  และ (4) จะขอผ่อนผันทหารกี่ปี 

2. ในการยื่นขอผ่อนผันฯ ที่ประเทศไทย นักศึกษาจะต้องยื่นหลักฐาน 4 อย่างให้ครบถ้วน คือ 
(1) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ฉบับจริง  (2) ส าเนาแบบ สด. 9 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัว ปชช./หนังสือเดินทาง  และ (4) ส าเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 

เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 

 


	Legalisation_Form
	แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (16)



