คำร้ องขอหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Passport Application Form
(โปรดกรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน)
Please complete the form with proper hand writing

สถำนที่ย่นื คำร้ อง
1.

สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุ งวอชิงตัน ( Royal Thai Embassy in Washington, D.C.)
(Place to submit)
วันที่ (date)……………………………………………….................เวลำ (time) 09.00 – 12.00 น.
กำรให้ บริกำรกงสุลสัญจร ( Mobile Consular Services)
เมือง (City)………………………..มลรัฐ (State)……………………วันที่ (Date)....................................
เลือกเวลากงสุลสัญจร ช่วงเช้ า 09.00 10.00 11.00 ช่วงบ่าย 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
(Pick time)

(Morning)
เลขประจาตัวประชาชน
_
2.

(Thai Identification Number)
คำนำหน้ำ………..ชื�อ-นำมสกุล
(Initial)

เดือนปี เกิด

_

_

_

(ภาษาไทย) (In Thai)………………………………………………………………………………………………….

(First-Last name)(ภาษาอังกฤษ) (In English)…………………………………………………………………………………………

วันที่………………….เดือน……………………………….พ.ศ…………………………………………………อายุ……………………….ปี

(Date of Birth) (Date)

3.

(Afternoon)

(Month)

(B.E.)

(Age)

(Years)

ชื่อ บิดำ………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………………………………………………………
(Father’s Name)
(Last Name)
ชื่อ มำรดำ……………………………………………..นามสกุล………………………………………………………………………………………………………
(Mother’s Name)

(Last Name)

4.

ส่ วนสูง (Height)………………………เซนติเมตร (Centimeters)
สถำนที่เกิด (Place of Birth)
จังหวัด (Province)………………………………………………….
ประเทศ (Country)………………………………………………….

5.

หนังสือเดินทำงเล่ มปั จจุบัน (Current Passport) เลขที่ (Numbers)……………………………วันที่ออก (Issued Date)…………………..
หมดอายุ (Expired Date)………………….

6.

ทีอ่ ยู่ในสหรั ฐอเมริกำ (Current address in the U.S.)
บ้านเลขที่ (Address Number)…………………………ถนน (Street Name)…………………...................................Apt#..................
เมือง (City)………………………........…....รัฐ (State)……………………รหัสไปรษณีย์ (Zip Code)……………………………….
หมำยเลขโทรศัพท์ (Phone Number)บ้ าน (House)…………………………………………………………………………….
มือถือ(Cell)………………………………………………………………………………..
ที่ทางาน (Work)………………………………………………………………………..
อีเมลล์ (E-mail)………………………………………………………………………….

7.

8.

ชื่อนำมสกุลและหมำยเลขโทรศัพท์ บุคคลที่อ้ำงอิงได้ ( Reference Person Contact)
ในประเทศไทย (In Thailand ) ชื่อ (Name)………………………………………… นามสกุล (Last Name)……………………………………….
โทรศัพท์ (Cell) (66)…………………………………...
ในสหรั ฐอเมริกำ (In U.S.A) ชื่อ (Name)……………………………………………นามสกุล (Last Name)……………………………………….
โทรศัพท์ (Cell)……..…………………………………...
กำรขอรั บเล่ มหนังสือเดินทำง (To Obtain a passport)
รับเล่มที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. (At Consular Office between 09.00 – 12.00)
รับเล่มทางไปรษณีย์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งเล่มให้ทางไปรษณีย์แบบ Express Mail ของ USPS โดยมีค่าแสตมป์จัดส่ง
$25.50 (Applicant may request Royal Thai Embassy to Mail a self-addressed return envelope USPS express
mail with $25.50 postage stamp)
รับเล่มที่ประเทศไทย ข้ าพเจ้ าได้ มอบอานาจให้ ……………………………………………………………………………………………………………….
(The applicant’s representative may collect a passport in Thailand)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน…………………………………………………………รับเล่มแทนที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
(Thai Identification Number)
•

9.

•

•

(come to pick up a passport at the Consular Department in Bangkok, Thailand)

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะออกตามข้ อมูลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย หากผ้ ยู ื่นคําร้องประสงค์จะแก้ไขข้อมูล
ในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วันเดือนปี เกิด หรื อ นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้ องไปแก้ไขในทะเบียนราษฎรที่
ประเทศไทยก่อนยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทาง
การจัดส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบการสูญหายจากการจัดส่งทางไปรษณีย์ไม่ว่า
กรณีใด
เงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางซึง่ ผ้ ยู ื่นคําร้องได้ชําระให้ทางราชการไปแล้ วนั น้ ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด

-Electronic passports will be issued according to Thai Civil Registration. If the applicant wishes to correct
the information in the passport, such as Date of birth or last name after getting marriage/divorce, you
have to revise in Thai Civil Registration system before you can renew a passport
-The Embassy will not be responsible for loss passport by mail
-Fees on passport, which the applicant has paid cannot be refunded.

ข้ ำพเจ้ ำขอรั บรองว่ ำ ข้ อควำมทีก่ รอกในคำร้ องนี้เป็ นควำมจริ งทุกประกำรและ ข้ ำพเจ้ ำได้ รับทรำบข้ อควำมข้ ำงบนนี้แล้ ว
(I hereby certify that the complete text of the petition is true and I understand this statement above)

ลงชื่อ (Sign)……………………………………………………………………….
เขียนตัวบรรจง(Print)………………………………………………………………………
วันที่ (Date)………………เดือน (Month)………………….พ.ศ. (B.E.)…………..

