บุคคลบรรลุนิติภาวะ
- เอกสารประกอบการทาหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนต
ิ ิภาวะ
- ค่าธรรมเนียม
ผู้เยาว์อายุต่ากว่า 15 ปี
- ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุตากว่า 15 ปี
- เอกสารประกอบการทาหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุตากว่า 15 ปี
- ค่าธรรมเนียม
ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขน
ึ้ ไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
- ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
- เอกสารประกอบการทาหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขน
ึ้ ไปแต่ยงั ไม่ครบ 20 ปี
บริบูรณ์
- ค่าธรรมเนียม

ข้อควรปฏิบต
ั ิในวันมายืนค่า
ร้อง

โปรดนาเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องมาแสดงให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการยืนคาร้องกรณีผเู้ ยาว์อายุตากว่า 15
ปี และ ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขน
ึ้ ไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ หากเอกสารทีนามาแสดงไม่ครบถ้วน ท่าน
จะต้องนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพิมเติมในวันรับเล่ม ซึงจะทาให้การรับเล่มล่าช้า เนืองจากต้องใช้เวลาใน
การบันทึกข้อมูลเอกสารทีนามาแสดงเพิมเติมลงในระบบให้ครบถ้วน
ขั้นตอนการยืนขอหนังสือเดินทางใหม่
1. รับบัตรคิว
2. ยืนบัตรประจาตัวประชาชนทีมีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านมาแสดง)
พร้อมเอกสารหลักฐานอืน ๆทีจาเป็น อาทิ หากเปลียนชือสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลียนชือ นามสกุล
ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพือตรวจสอบข้อมูล
- ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิว้ ชีซ
้ ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครืองสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
)
- แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

3. ชาระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย)์ รับ
ใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม
ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้







หากยืนทีกรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทาการไม่นับวันยืนคาร้อง หากรับ
ทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทาการ
หากยืนทีสานักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทาการไม่
นับวันยืนคาร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทาการ
กรณียืนคาร้องทีสานักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จด
ั ส่งทางไปรษณียผ
์ ู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะ
ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทาการ
โดยทีกระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครืองอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จาลองเพือผูร้ ้องสามารถทดสอบ
การผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครือง ทีกรมการกงสุล ดังนัน
้ จึงแนะนาให้ผข
ู้ อ
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพือให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุน
้ เคยกับการ
ใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
ในกรณีจาเป็น สามารถมอบอานาจให้ผู้อนรั
ื บแทนหรือให้จด
ั ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

บุคคลบรรลุนิติภาวะ





เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิตภ
ิ าวะ
- บัตรประจาตัวประชาชนทียังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจาตัวทีใช้แทนตาม
กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีทีเป็นบัตรข้าราชการให้นาสาเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
- หากมีรายการแก้ไขชือสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึงไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นาหลักฐานการ
แก้ไขทีเกียวข้องมาแสดงด้วย
ค่าธรรมเนียม
- การทาหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ผู้เยาว์อายุต่ากว่า 15 ปี

ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุตากว่า 15 ปี
ผู้เยาว์อายุตากว่า 15 ปี ต้องนาสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสาเนาต้องได้รับการรับรองสาเนาถูกต้องจาก

อาเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผูม
้ อ
ี านาจปกครอง หากผูม
้ ีอานาจปกครองไม่สามารถมาดาเนินการได้ สามารถ
มอบอานาจให้ผู้อืนมาดาเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอานาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไป
ต่างประเทศพร้อมทั้งบัตรประจาตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอานาจปกครองฉบับจริงมาแสดง
ทั้งนี้หนังสือมอบอานาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอาเภอ/
เขต
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุตากว่า 15 ปี
- สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสาเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอาเภอ/เขต
- บิดาและมารดา หรือผูม
้ ีอานาจปกครองนาบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที
บัตรประจาตัวประชาชนทียังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรทีใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา
หรือผูม
้ ีอานาจปกครองฉบับจริง หากชือนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน ให้
นาหลักฐานการเปลียนชือ หรือ นามสกุลทีเป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีทมารดาหย่
ี
า และจดทะเบียน
สมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นาหลักฐานการหย่าและการสมรสทีเป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาทีไม่มา
ในกรณีทีบิดา/มารดาฝ่ายหนึงฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
**หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอาเภอ/เขต
(ผู้เยาว์อายุตากว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึงมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
- เอกสารอืน ๆ ทีจาเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลียนชือ เปลียนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับ
บุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึงมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
- กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่
สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความ
ดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นาคาสังศาลซึงระบุชือผู้มีอานาจ
ปกครอง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผูม
้ ีอานาจปกครองมาแสดง
ค่าธรรมเนียม
- การทาหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
- ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยงั ไม่ครบ 20 ปีบริบรู ณ์
- ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์
ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขน
ึ้ ไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ผู้เยาว์ทมี
ี อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทีทาบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทา หนังสือ
เดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผูม
้ ีอานาจปกครองทียินยอมให้ผู้เยาว์
เดินทางไปต่างประเทศทีผ่านการรับรองจากอาเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยืนคาร้อง หากไม่มห
ี นังสือ
ยินยอม บิดาและมารดาหรือผูม
้ ีอานาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าทีในวันทียืนคาร้อง (หาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึงมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายทีมาไม่ได้มาแสดง
เอกสารทีนามายืนขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสาเนาต้องผ่านการรับรองสาเนาถูกต้อง จาก
หน่วยงานทีออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ทีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบรู ณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนทียังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจาตัวทีใช้แทนตามกฎกระทรวง มหาดไทย
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศทีผ่านการรับรองจากอาเภอ/เขต และบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารอืน ๆ ทีจาเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลียนชือ เปลียนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับ
บุตรบุญธรรมใบ
สาคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คาสังศาลกรณีระบุผู้มีอานาจปกครองแทนบิดา
มารดา เป็นต้น
ค่าธรรมเนียม
- การทาหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ความหมายของผู้มีอานาจปกครอง
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสบิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที)ในคาร้องขอหนังสือ

เดินทางทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึงฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันทีผู้เยาว์ยนค
ื าร้องให้มาลงนามในวันรับเล่ม
ได้ หรือทาหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอาเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนทีมีอายุใช้
งานบิดา มารดาตัวจริง
- กรณีทผู
ี ้มีอานาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ให้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่าน
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีพานักอยู่ หากผู้เยาว์อายุตากว่า 15 ปี และผู้ปกครอง
ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอานาจให้ผู้อืนมาดาเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบ
อานาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านการรับรองจาก
สอท./สกญ. (สถานทูต/สถานกงสุล) กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจปกครองผู้เยาว์ตามที
ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่า
- ผู้เยาว์ทีเกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝา่ ยเดียว โดยให้ทา บันทึก
คาให้การจากอาเภอ/เขตยืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนทีมีอายุ
ใช้งานเป็น “นางสาว” ต่อเจ้าหน้าทีรับคาร้อง
- มารดาผู้เยาว์ทีไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คานาหน้า “นาง” สามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดย นาหนังสือ
รับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากอาเภอ/เขต มาแสดง
- ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาทีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม บิดา ไม่
สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวได้ เว้นแต่วา่ มีคาสังศาลมาแสดงว่าศาลให้บิดาเป็นผู้อุปการะ
ผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
- บิดามารดาผู้ให้กาเนิดผู้เยาว์ทีได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อนแล้
ื
ว ไม่สามารถลงนาม แทนบิดา
มารดาบุญธรรมได้ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม
- เอกสารทีนามายืนขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสาเนาต้องได้รับการรับรองสาเนา ถูกต้องจาก
หน่วยงานทีออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
ข้อควรปฏิบัติในวันมายืนคาร้อง
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที)ในคาร้องขอหนังสือ
เดินทางทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึงฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันทีผู้เยาว์ยนค
ื าร้อง ให้มาลงนามในวันรับ
เล่มได้ หรือทาหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอาเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนทีมีอายุ
ใช้งานบิดา มารดาตัวจริง

สถานที่จัดทาหนังสือเดินทาง (Passport )
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขดังนี้

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
แผนที
ทีอยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

ส่านักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แผนที
ทีอยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210 โ
ทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49001 ถึง 49012
ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว บางนา
แผนที
ทีอยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนาอาคาร"บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B
โทรศัพท์ 0-2383-8402-4 โทรสาร 0-2383-8398

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว ปิ่นเกล้า
แผนที
ทีอยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124

ส่านักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปท่างานต่างประเทศ
แผนที
(รับท่าหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ทีมีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ทีอยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ 0-2245-9439 0-2245-1042 โทรสาร 0-2245-9438

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว เชียงใหม่
แผนที
ทีอยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว พิษณุโลก
แผนที
ทีอยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว นครสวรรค์
แผนที
ทีอยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว อุดรธานี
แผนที
ทีอยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว ขอนแก่น
แผนที
ทีอยู่ หอประชุมอาเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว อุบลราชธานี
แผนที
ทีอยู่อาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ใกล้กับทุ่งศรีเมือง)
โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
http://www.facebook.com/ubonpassport

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว นครราชสีมา
แผนที
ทีอยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว จันทบุรี
แผนที
ทีอยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว สุราษฎร์ธานี
แผนที
ทีอยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว ภูเก็ต
แผนที
ทีอยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082
ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว สงขลา
แผนที
ทีอยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511

ส่านักงานหนังสือเดินทางชัวคราว ยะลา
แผนที
ทีอยู่ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร 073-274-527

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์
http://www.consular.go.th

