Royal Thai Consulate-General Sydney
Level 8, 131 Macquarie St. Sydney NSW 2000
Tel: +61 29241 2542 Fax: +61 29247 8312

คำร้ องขอนิตกิ รณ์
(Application for Legalization)

วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............
Date

Month

Year

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

ตังบ้
้ านเรื อนอยูเ่ ลขที่...............................................................ถนน....................................................
Address in Australia

Street

อาเภอ..........................................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.........................
Suburb

State

Postcode

เบอร์ โทรศัพท์มือถือ.........................................เวลานี ้ประกอบอาชีพเป็ น.................................................
Mobile number

Occupation

ขอยื่นคาร้ องต่อสถานกงสุล ณ นครซิดนีย์ เรื่ อง (โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ทา่ นประสงค์)
Submit an application to the Royal Thai Consulate Sydney for

(Please tick appropriate box)

 ขอหนังสือมอบอานาจ
Letter of Power of Attorney

 ขอหนังสือยินยอมให้ บตุ รทาหนังสือเดินทาง
Letter of Consent

 ขอทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
Marriage Certificate/ Divorce Certificate

 ขอหนังสือรับรองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
Letter of Military Service Postponement

 ขอตราประทับรับรองในเอกสารแปล
Legalization service

 ขอสูติบตั ร/ขอมรณบัตร
Birth Certificate/Death Certificate

 ขอคัดสาเนาเอกสาร
Paper Duplication

 อื่นๆ โปรดระบุ………………………………
Others (Please specify)

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบคาร้ องดังนี ้
I have submitted this application form with

………1. สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาทะเบียนบ้ าน (Copy of Thai ID or House Registration)
………2. สาเนาหนังสือเดินทาง (Copy of Passport)
………3. ใบทะเบียนสมรสของทางการไทย/ออสเตรเลีย (Thai/Australia Marriage Certificate)
………4. รูปถ่าย.......ใบ (Photo)
….......5. หลักฐานอื่นๆ (Others)…………………………………………………………………

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ได้ ชาระค่าธรรมเนียมในการนี ้ ต่อกระทรวงการต่างประเทศให้ ครบถ้ วนตามระเบียบแล้ ว
I hereby certify that I have already made full payment to the Ministry of Foreign Affairs (The Royal Thai Consulate-General) for the due
fees chargeable under prevailing regulation of Thailand.

(ลายมือชื่อ)...........................................................................................ผู้ร้องขอ
(Signature of Applicant)

แบบฟอร์ มกำรขอหนังสือรับรองจำกสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
เพื่อขอผ่ อนผันรอกำรตรวจเลือกเข้ ำรับรำชกำร
ด้ วยข้ าพเจ้ า นาย......................................................................................................................
กาลังศึกษาอยูท่ ี่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย...................................................................................................
เมือง.................................................................ประเทศ........................................................................
ในคณะ..............................................สาขาวิชา.....................................................................................
ซึง่ เป็ นหลักสูตร.........................................ปี โดยข้ าพเจ้ ากาลังศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่.....................................
และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี ้ ในปี .....................................................................................
ประสงค์จะขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือก
เข้ ารับราชการทหาร เป็ นระยะเวลา........................ปี
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารดังนี ้ (ข้ อ 1,2,3 ต้ องมี ข้ อ 4 ถ้ ามี)
1. สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบสด.9)
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่เป็ นแปลเป็ นภาษาไทยแล้ ว และรับรองการแปลถูกต้ องแล้ ว
(นักศึกษาสามารถแปลเองได้ รับรองเองได้ หากไม่มีเครื่ องพิมพ์ ให้ เขียนตัวบรรจงได้ )
4. สาเนาหมายเรี ยกข้ ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ถ้ ามี
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
วัน......เดือน...............ปี ........
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อ........................................................ได้ หากเอกสารไม่ถกู ต้ อง/ไม่ครบถ้ วน
หมายเหตุ
1. ก่อนส่งคาร้ องและแบบฟอร์ มฯ ให้ สถานกงสุลใหญ่ฯ นักศึกษาจะต้ องตรวจสอบเสียก่อนว่า หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาระบุข้อมูลครบถ้ วน คือ
(1) ชื่อหลักสูตร (2) เป็ นหลักสูตรกี่ปี่ (3) กาลังเรียนปี ที่เท่าไหร่ (4) จะขอผ่อนผันทหารกี่ปี
2. ในการยื่นขอผ่อนผันฯ ที่ประเทศไทย นักศึกษาจะต้ องยื่นหลักฐาน 4 อย่างให้ ครบถ้ วนคือ
(1) หนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ฉบับจริ ง
(2) สาเนาแบบ สด.9
(3) สาเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
(4) สาเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

