คำร้ องขอนิตกิ รณ์
(Application for Legalization)
วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ...............
Date

Month

Year (B.E.)

ข้ าพเจ้ า ..............................................................................................................................................
I, the undersigned

ที่อยูใ่ นออสเตรเลีย ................................................................................................................................................
Address in Australia

............................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................
Postcode

โทรศัพท์ ............................................................. อาชีพ.........................................................................................
Tel. number

Occupation

ขอยื่นคาร้ องต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อ (โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ทา่ นประสงค์)

Submit an application to the Royal Thai Consulate-General in Sydney for (Please tick appropriate box(es))

 ขอสูตบิ ตั ร

 ขอมรณบัตร

Register for Birth Certificate

 ขอจดทะเบียนสมรส

 ขอหนังสือมอบอานาจ ........................................

Register for Death Certificate

 ขอจดทะเบียนหย่า

Register for Marriage Certificate

Register for Divorce Certificate

Legalization service (s)

Duplication of documents

Letter of Power of Attorney

 ขอหนังสือยินยอม ..............................................
Letter of Consent

 ขอตราประทับรับรองในเอกสาร  ขอคัดสาเนาเอกสาร (โปรดระบุ) .....................................................................
 ขอหนังสือประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................……………...........…………
Letter for Military Service Postponement

Others (Please specify)

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบคาร้ องดังนี ้

I have submitted with this application form the following documents and references:
……1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน  ไทย  ออสเตรเลีย (Copy of  Thai  Australian ID card)
……2. สาเนาหนังสือเดินทาง
 ไทย  ออสเตรเลีย (Copy of  Thai  Australian Passport)
……3. สาเนาทะเบียนสมรส
 ไทย  ออสเตรเลีย (Copy of  Thai  Australian Marriage Certificate)
……4. สาเนาทะเบียนหย่า
 ไทย  ออสเตรเลีย (Copy of  Thai  Australian Divorce Certificate)
……5. สาเนาทะเบียนบ้ านไทย
(Copy of Thai House Registration)
……6. สาเนาสูติบตั ร (ออสเตรเลียน) (Copy of Australian Birth Certificate - authenticated by DFAT)
……7. รูปถ่าย ....... ใบ
( ........... Photograph(s))
…....8. หลักฐานอื่นๆ ...........................................................................................................................................
(Others) ......………………………………...............................................................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าได้ ชาระค่าธรรมเนียมในการนี ้ต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ครบถ้ วนตามระเบียบแล้ ว

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.

(ลายมือชื่อ) ................................................................................................. ผู้ร้องขอ

(Signature)

(Applicant)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิ ดนี ย ์

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอจดทะเบียนคนตาย

Royal Thai Consulate-General, Sydney

ข้อมู ล ผู้ตาย (DETAILS ABOUT THE DECEASED)
ชื่อ-สกุล:

เลขบัตรประจำตัวประชำชน:

(Name-Surname)

(Thai ID Card No.)

วัน/เดือน/ปีที่ตำย:

/

(Date of Death: Day / month / year )

เวลำที่ตำย:

/

สำเหตุกำรตำย (ภำษำไทย):
Cause of death (English):

(Time of Death)

สถำนที่ตำย:

พักอยู่สถำนที่ตำยนำน:

จัดกำรศพโดย:
(Postmortem treatment)

ชื่อ-สกุล:
(Name-Surname)

ควำมเกี่ยวพันเป็น:
(Relationship to the deceased)

ปี

(Duration of stay at the place of death)

(Place of death)
 ฝัง (Burial)

 เผำ (Cremation)

วัน

 อื่น ๆ (Others)………………………………………….…….

ผู้แ จ้ง การตาย (PERSON NOTIFYING THE DEATH)
เลขบัตรประจำตัวประชำชน:
(Thai ID Card No.)

เดือน

