
E-Passport Application Form 

 

Thai ID Card Number 

เลขประจ ำตวัประชำชน 

             

Name and Surname (Thai) 

ช่ือ – นำมสกุล 

 

Name and Surname 

(English)  

 

D.O.B วนั เดือน ปี เกิด Day 

วนั 
  Month 

เดือน 
  Year (Thai) 

พ.ศ. 
 Year (English) 

ค.ศ. 
 

Height (cm) ส่วนสูง (ซ.ม.)  Place of Birth สถำนท่ีเกิด  

Name and Surname 

(Farther) ช่ือ–นำมสกุล บิดำ 
 

Name and Surname 

(Mother)ช่ือ-นำมสกุล มำรดำ 
 

Current Address (Australia)  

ท่ีอยูใ่นออสเตรเลีย 
 

 

Contact Number  Mobile Number  

E-mail   

Referee Contact Details in 

Australia (2 referees must 

be provided) 

บุคคลอำ้งอิง 

1. Name and Surname  

Tel.  

2. Name and Surname  

Tel.  

 

Requirements for Thai Passport Renewal (เอกสารประกอบในการยืน่ค าร้อง) 

บุคคลบรรลุนิตภิาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

(20 years of age and above) 

ผู้เยาว์ เดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

(below the age of 20) 

 Original and copy of current Thai passport  

หนงัสือเดินทำงเล่มปัจจุบนั พร้อมส ำเนำหนำ้ท่ีมีรูปถ่ำย 
 Original and copy of current Thai passport 

หนงัสือเดินทำงเล่มปัจจุบนั พร้อมส ำเนำหนำ้ท่ีมีรูปถ่ำย 
 Original and copy of Thai ID card  

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 Copy of Thai birth certificate 

ส ำเนำสูติบตัรของผูเ้ยำว ์
 Copy of Thai House registration  

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

 Original and copy of Thai ID card (if applicable) 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์(ถำ้มี) 

 Copy of change name certificate (if applicable)  

ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือและนำมสกุล (ถำ้มี) 

 Copy of Thai house registration (if applicable) 

ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูเ้ยำว ์(ถำ้มี) 

 Copy of marriage/ divorce certificate (if applicable)  

ส ำเนำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่ (ถำ้มี) 

 Copy of both parents’ passports 

ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงของทั้งบิดำและมำรดำ 
 Other (อ่ืนๆ)………………………………  Copy of parents’ marriage certificate 

ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำ 
 Both parents must sign upon the date of application  

บิดา/มารดา ต้องลงนามให้ความยินยอมพร้อมกนัในวนัรับค าร้อง แก่ผู้ เยาว์ ท่ี
อายตุ ่ากวา่ 20 ปี 

 Copy of Thai parent’s ID card 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของทั้งบิดำและมำรดำ 
 Copy of Thai parent’s house registration 

ส ำเนำทะเบียนบำ้นของทั้งบิดำและมำรดำ 
 

 In the event both parents are no longer living together, please provide the following documents 

ในกรณีท่ีบิดา/มารดา ไม่ได้อยู่ด้วยกนั โปรดเตรียมหลกัฐานดงันี ้
Letter of consent from the absentee mother/father authorizing the other to apply for his/her child’s passport; or  

หนงัสือใหค้วำมยินยอมของบิดำ หรือมำรดำท่ีไม่สำมำรถมำได;้ หรือ 
Letter of Guardianship from the Thai government awarding the custody to the parent concerned; or 

หนงัสือปกครองบุตร (ปค.14) กรณีปกครองบุตรคนเดียว ; หรือ 
Divorce papers with an amendment awarding custody of child to the parent concerned. 

ส ำเนำทะเบียนหยำ่ (ท่ีมีบนัทึกดำ้นหลงัวำ่ใครเป็นผูป้กครองบุตร) 
Signature ………………………………………. 

Date…………/…………………/…………. 


