
      
 
      
                                                                     
               

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา 

เรื่อง  การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย 
ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2560 

               _____________________________ 
 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีก าหนดให้บริการกงสุลสัญจร และรับค าร้องขอม ี
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ก าหนดการ วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 09.00 – 17.30 น.
    วันที่ 26 สิงหาคม 2560 (วันเสาร์) เวลา 09.00 – 12.00 น.  
    (*สามารถให้บริการรับค าร้องได้ไม่เกิน 50 รายต่อวันส าหรับวันจันทร์-ศุกร์  
    และไม่เกิน 20 รายส าหรับวันเสาร์)  
  สถานที่  ที่ท าการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น 
    เลขที ่566, Suite 301, St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 
 การส ารองนัดหมาย  วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  
  ระหว่างเวลาท าการ 09.30 – 14.00 น.  
  ทีห่มายเลขโทรศัพท์ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ (03) 9533 9100  
      

 

  ท่านทีป่ระสงค์จะขอมหีนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องไปยื่นค าร้องด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์ม 
ค าร้องขอมหีนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ http://canberra.thaiembassy.org) และเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ดังนี้   

  1.  ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) 
1.1 กรณีขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก 
 (1)  สูติบัตรไทยของผู้เยาว์และส าเนา 
 (2)  บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา หรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (หากมี) 
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (หากมี) 
 (4)  เอกสารส าคัญประจ าตัว (Photo ID) และเอกสารประกอบอื่น ๆ และส าเนา (หากมี)  

        เช่น หนังสือเดินทางออสเตรเลีย บัตรนักเรียน หรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  
1.2 กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางเล่มแรก 
 (1)  หนังสือเดินทางของผู้เยาว์และส าเนา 
 (2)  บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา หรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์  
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์  
 (4)  เอกสารประกอบอื่น ๆ และส าเนา (หากมี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  
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นอกจากนี้ กรณทีีผู่้ร้องเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมทุกกรณี 
พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบทุกรายการ ดังต่อไปนี้  

(1)  หนังสือเดินทางของบิดาและมารดาและส าเนา 
(2)  บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดาและส าเนา 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 
(4)  ส าเนาทะเบียนสมรส 
หากผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองคนเดียว ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ปค. 14)  

หรือค าสั่งศาล หรือหนังสือส าคัญการหย่าที่ระบุข้อตกลงว่าผู้ใดเป็นผู้ปกครองบุตร หรือหนังสือให้ความยินยอม 
จากผู้ปกครองอีกฝ่ายที่ไม่สามารถเดินทางมาได้มาแสดง 

 2.  ผู้ร้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) 
2.1 กรณีขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก 
 (1)  ส าเนาสูติบัตรไทย 
 (2)  บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา หรือเลขประจ าตัวประชาชน (หากมี) 
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) 
 (4)  เอกสารส าคัญประจ าตัว (Photo ID) และเอกสารประกอบอื่น ๆ และส าเนา (หากมี)  

        เช่น หนังสือเดินทางออสเตรเลีย ใบขับขี่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือเอกสาร 
        การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  

2.2 กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางเล่มแรก 
 (1)  หนังสือเดินทางและส าเนา 
 (2)  บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา  
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 (4)  เอกสารประกอบอื่น ๆ และส าเนา (หากมี) เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือ 

        เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  

กรณทีีห่นังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ผู้ร้องต้องกรอกแบบฟอร์ม Report of Loss/Theft of a 
Thai Passport สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://canberra.thaiembassy.org/ 
Home/ListForms ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป และน าแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นต่อสถานีต ารวจท้องถิ่น
เพ่ือประทับตราและลงลายมือชื่อก่อนน ามาประกอบการยื่นขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่  

   นอกจากเอกสารประกอบค าร้องตามแต่ละกรณีข้างต้น ขอให้ผู้ร้องโปรดเตรียมซองจดหมาย
ลงทะเบียน (Registered Post Prepaid Envelope) ขนาด B4 รองรับน้ าหนัก 500 กรัม และรองรับ 
ความหนา 20 มิลลิเมตร จ านวน 1 ซองต่อผู้ร้องหนึ่งคนมาด้วยตนเอง โดยระบุชื่อและที่อยู่ของตนเอง หรือชื่อและ 
ที่อยู่ของผู้ทีจ่ะรับเอกสารแทน เพ่ือสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มเดิมและเล่มใหม่ให้ผู้ร้อง 

   การท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่มีค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รับช าระ 
เป็นเงินสดเท่านั้น) และใช้เวลาด าเนินการประมาณ 6 – 7 สัปดาห์ นับจากวันที่รับค าร้อง ทั้งนี้ บนเงื่อนไขว่า 
ผู้ร้องได้ยื่นเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วน และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้องในการท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  
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