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ระเบียบกระทรวงการตางประเทศ 
วาดวยการออกหนังสือเดินทาง 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ดวยกระทรวงการตางประเทศไดนําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสออกใชงานแทนหนังสือเดินทาง
รูปแบบเดิม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการตางประเทศ  วาดวยการออกหนังสือ
เดินทาง  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

โดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการกงสุล  กระทรวงการตางประเทศ  
พ .ศ .   ๒๕๔๕   จึงใหออกระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ใชบังคับดังตอไปนี้ 

ขอ   ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการตางประเทศ  วาดวยการออกหนังสือเดินทาง  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ เมื่อระเบียบนี้ใชบังคับแลว  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวย 

การออกหนังสือเดินทาง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหบรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังเกี่ยวกับหนังสือ
เดินทางฉบับอื่น  ซ่ึงใชอยูในวันกอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับยังคงใชบังคับไดตอไป  เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงระเบยีบนี้ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้  หากไมมีขอความกําหนดเปนอยางอื่น 
(๑) หนังสือเดินทาง  หมายความวา  เอกสารราชการซึ่งบุคคลสัญชาติไทยใชในการเดินทาง 

ในตางประเทศ 
(๒) ผูถือหนังสือเดินทาง  หมายความวา  ผูมีชื่ออยูในหนังสือเดินทาง 
(๓) เลมหนังสือเดินทาง  หมายความวา  หนังสือเดินทางที่พนักงานเจาหนาที่ยังมิไดบันทึก

ขอมูลใด  ๆ  เกี่ยวกับผูถือหนังสือเดินทาง 
(๔) เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง  หมายความวา  หนังสือสําคัญประจําตัวที่ออกตามขอ  ๑๗ 
(๕) สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย  หมายความวา  สถานเอกอัครราชทูต  หรือ

สถานกงสุลไทยในตางประเทศ   และใหหมายความรวมถึงสํานักงานอื่นที่ รัฐบาลไทยต้ังข้ึน 
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ในตางประเทศใหทําหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยดวย  แตไมรวมถึง
สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ 

(๖) พนักงานเจาหนาที่  หมายความวา  ขาราชการซึ่งกระทรวงการตางประเทศแตงต้ังใหปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๕ หนังสือเดินทางมี  ๔  ประเภท  คือ 
(๑) หนังสือเดินทางทูต 
(๒) หนังสือเดินทางราชการ 
(๓) หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 
(๔) หนังสือเดินทางชั่วคราว 

 

ภาค  ๑ 
ระเบียบการออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง 

 
 

หมวด  ๑ 
หนังสือเดินทางทูต 

 
 

ขอ ๖ หนังสือเดินทางทูตออกใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) พระบรมวงศและพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(๒) พระอนุวงศชั้นพระองคเจาและคูสมรส 
(๓) พระราชวงศและบุคคลสําคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเปนกรณีพิเศษ 
(๔) ประธานองคมนตรี  และองคมนตรี 
(๕) นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี 
(๖) ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
(๗) ประธานศาลฎีกา  รองประธานศาลฎีกา  และประธานศาลอุทธรณ 
(๘) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๙) อดีตนายกรัฐมนตรี  และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ 
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(๑๐) ผูบัญชาการทหารสูงสุด  และผูบัญชาการทหารเหลาทัพ 
(๑๑) ขาราชการที่มีตําแหนงทางการทูต  ซ่ึงเดินทางไปราชการในตางประเทศ 
(๑๒) ขาราชการที่มี ตําแหนงทางการทูต   ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ประจําอยู  ณ  สวนราชการ 

ในตางประเทศ  คูสมรส  และบุตรที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งอยูในความดูแลของบิดามารดาในประเทศ 
ที่ประจําอยู  หรือทําการศึกษาอยูในประเทศอื่น  แตบุตรจะตองอายุไมเกิน  ๒๕  ป 

(๑๓) คูสมรสที่รวมเดินทางไปกับบุคคลดังกลาวในขอ  (๒)  ถึงขอ  (๘) 
(๑๔) บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนแกทางราชการ  หรือภายใตพันธกรณีระหวางประเทศ  หรือ

ภายใตสถานการณพิเศษที่มีความจําเปน  หรือเกี่ยวกับการเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ  หรือ
อดีตเอกอัครราชทตู  หรือในกรณีที่เห็นสมควร  ใหปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ปลัดกระทรวง
การตางประเทศมอบหมาย  มีอํานาจใชดุลยพินิจในการอนุมัติใหออกหนังสือเดินทางทูตได 

ขอ ๗ หนังสือเดินทางทูตมีอายุไมเกิน  ๕  ป  หรือเมื่อเสร็จส้ินภารกิจที่เกี่ยวกับการใช
หนังสือเดินทางทูต  นั้น 

ขอ ๘ เมื่อเสร็จส้ินภารกิจที่เกี่ยวของกับการใชหนังสือเดินทางทูต  หรือผูถือขาดคุณสมบัติ 
ที่จะถือหนังสือเดินทางทูต  ใหสงคืนหนังสือเดินทางทูตนั้นแกกระทรวงการตางประเทศ 

 

หมวด  ๒ 
หนังสือเดินทางราชการ 

 
 

ขอ ๙ หนังสือเดินทางราชการออกใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) ขาราชการ  เจาหนาที่ของหนวยงานที่จัดต้ังตามรัฐธรรมนูญและสมาชิกรัฐสภา  ซ่ึงเดินทาง

ไปราชการในตางประเทศ 
(๒) ขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ประจําอยู  ณ  สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย  

หรือในคณะทูตถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศในตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงทางการทูต  
รวมทั้งคูสมรส  และบุตรที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งอยูในความดูแลของบิดามารดาในประเทศที่ประจําอยู  
หรือทําการศึกษาอยูในประเทศอื่น  แตบุตรจะตองอายุไมเกิน  ๒๕  ป 

(๓) บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหไปราชการตางประเทศ 
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(๔)  บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนแกทางราชการหรือในกรณีที่เห็นสมควรเปนพิเศษ  หรือ
เกี่ยวกับการเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ   ใหปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่
ปลัดกระทรวงการตางประเทศมอบหมาย  มีอํานาจใชดุลยพินิจในการอนุมัติใหออกหนังสือเดินทาง
ราชการได 

ขอ ๑๐ หนังสือเดินทางราชการมีอายุไมเกิน  ๕  ป  หรือเมื่อเสร็จส้ินภารกิจที่เกี่ยวกับการใช
หนังสือเดินทางราชการ  นั้น 

ขอ ๑๑ เมื่อเสร็จส้ินภารกิจที่เกี่ยวของกับการใชหนังสือเดินทางราชการ  หรือเมื่อผูถือขาด
คุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ  ใหสงคืนหนังสือเดินทางราชการนั้นแกกระทรวง 
การตางประเทศ 

ขอ ๑๒ ผูถือหนังสือเดินทางราชการจะนําหนังสือเดินทางไปใชในการเดินทางสวนตัวมิได 
 

หมวด  ๓ 
หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 

 
 

ขอ ๑๓ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปออกใหกับบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น 
ขอ ๑๔ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปมีอายุไมเกิน  ๕  ป  และไมสามารถตออายุไดอีก 

 

หมวด  ๔ 
หนังสือเดินทางชั่วคราว 

 
 

ขอ ๑๕ หนังสือเดินทางชั่วคราวออกใหกับบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) บุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย  หรือเสียหายจนใชการไมได  หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ

ระหวางอยูตางประเทศ  แตมีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถวน  และประสงค 
จะเดินทางเปนการเรงดวนโดยไมอาจรอการออกหนังสือเดินทางเลมใหมใหแทนได 

(๒) บุคคลที่มีความจําเปนจะตองเดินทางเรงดวนอยางย่ิง  และปลัดกระทรวงการตางประเทศ
หรือผูที่ปลัดกระทรวงการตางประเทศมอบหมาย  อนุมัติ 

ขอ ๑๖ หนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ  1  ป  และไมสามารถตออายุไดอีก 
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หมวด  ๕ 
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง 

 
 

ขอ ๑๗ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในตางประเทศอาจออกหนังสือสําคัญ
ประจําตัว  (Certificate  of  Identity)  เปนเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กระทรวงการตางประเทศกําหนด  ใหแกบุคคลในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อหนังสือเดินทางของบุคคลนั้นถูกยกเลิกตามขอ  ๒๓ 
(๒) เมื่อบุคคลนั้นไมมีหนังสือเดินทาง  หนังสือเดินทางสูญหาย  หรือเสียหายจนใชการไมได  

หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ  แตมีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําใหผูออกเอกสารเชื่อไดวาบุคคลผูนั้น 
มีสัญชาติไทย  และประสงคจะเดินทางกลับประเทศไทยเปนการเรงดวนโดยไมอาจรอการออกหนังสือ
เดินทางเลมใหมใหแทนได   

ขอ ๑๘ หนังสือสําคัญประจําตัวมีอายุตามความจําเปน  แตไมเกิน  ๖  เดือน  ใชเดินทางกลับ
ประเทศไทยไดคร้ังเดียว  เมื่อกลับถึงประเทศไทยแลวเปนอันหมดอายุไมสามารถตออายุไดอีก 

 

หมวด  ๖ 
การขอ  หรือการแกไขเพิ่มเติม  หรือการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง 

 
 

ขอ ๑๙ การขอ  การขอรับ  หรือการแกไขเพิ่มเติม  หรือการบันทึกรายการในหนังสือ
เดินทางที่ปรากฏในระเบียบนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด 

ขอ ๒๐ ในการพิจารณาคําขอ  หรือการแกไขหนังสือเดินทาง    หากกระทรวงการตางประเทศ 
มีขอสงสัยเกี่ยวกับประวัติหรือพฤติการณของผูรอง  หรือผูรองขอแกไขหนังสือเดินทางรายใด  
กระทรวงการตางประเทศอาจสงเร่ืองใหหนวยราชการที่เกี่ยวของตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

 

หมวด  ๗ 
การปฏิเสธหรือยับย้ังคําขอหนังสือเดินทาง 

 
 

ขอ ๒๑ พนักงานเจาหนาที่สามารถปฏิเสธหรือยับย้ังการขอ  หรือแกไขหนังสือเดินทาง 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) เมื่อผูรองมีหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันที่ยังคงมีอายุใชไดอยู  เวนแตจะไดรับยกเวน
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด 

(๒) เมื่อไดรับแจงวาผูรองเปนผูซ่ึงกําลังรับโทษในคดีอาญา  หรืออยูระหวางการปลอยตัว
ชั่วคราว  หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาที่ไดมีการออกหมายจับไวแลว  ซ่ึงศาลหรือพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจเห็นวาไมควรจะออกหนังสือเดินทางให 

(๓) เมื่อผูรองเปนผูที่ศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายอื่นส่ังหามไมใหเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร 

(๔) เมื่อผูรองกระทําผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทางราชการ  ซ่ึงขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือปดบังความจริงอันเปนสาระสําคัญ  หรือแสดงเอกสารหลักฐาน
อันเปนเท็จในการขอหนังสือเดินทาง  หรือไมอยูในฐานะที่จะเดินทางไปตางประเทศได  หรือหาก
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  จะเปนภัยตอสวัสดิภาพของผูเดินทางเอง  หรือจะกระทบกระเทือน 
ตอความมั่นคงปลอดภัย  หรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย 

ขอ ๒๒ พนักงานเจาหนาที่สามารถปฏิเสธหรือยับย้ังการขอและออกหนังสือเดินทางใหแก
ผูรองซ่ึงหนังสือเดินทางเดิมสูญหายเกินกวา  ๒  คร้ังในรอบ  ๑  ป  นับจากวันขอคร้ังแรก  จนกวาบุคคล
ผูนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการสูญหายโดยสุจริต 

 

หมวด  ๘ 
การยกเลิกหนังสือเดินทาง 

 
 

ขอ ๒๓ พนักงานเจาหนาที่สามารถยกเลิกและเรียกคืนหนังสือเดินทางได  เมื่อปรากฏ
ภายหลังวา 

(๑) ผูถือหนังสือเดินทางเปนผูซ่ึงขาดคุณสมบัติที่จะขอหนังสือเดินทางประเภทนั้น 
(๒) ผูถือหนังสือเดินทางเปนบุคคลซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ไมอาจออกหนังสือเดินทางใหตาม

ขอ  ๒๑  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
(๓) มีเหตุอันเชื่อไดวา  ผูถือหนังสือเดินทางไดหนังสือเดินทางนั้นมาโดยมิชอบ 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) หนังสือเดินทางนั้นไดมีการแจงวาสูญหายตอเจาหนาที่ตํารวจทองที่เกิดเหตุแลว  หรือ 
ผูถือไดรองขอใหยกเลิกเพื่อขอหนังสือเดินทางชนิดเดียวกันเลมใหม 

(๕) หนังสือเดินทางนั้นอยูในความครอบครองของบุคคลอื่นซ่ึงไมใชผูถือหนังสือเดินทาง  
โดยไมมเีหตุผลอันสมควร 

(๖) ทางราชการไดทดรองจายเงินชวยเหลือสงตัวผูถือหนังสือเดินทางกลับประเทศไทยและ 
ผูถือไดทําสัญญากับทางราชการวาจะชดใชเงินจํานวนที่ทางราชการไดทดรองจายไปคืนใหทางราชการ  
แตผูถือยังไมไดชดใชเงินคืนใหแกทางราชการจนครบตามเงื่อนไขในสัญญา 

(๗) พิจารณาเห็นวา  หากใหผูถือหนังสือเดินทางยังคงอยูในตางประเทศตอไป  อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกประเทศไทยหรือตางประเทศได 

ขอ ๒๔ กระทรวงการตางประเทศมีอํานาจยึดหนังสือเดินทางที่ถูกยกเลิกจากผูถือหนังสือ
เดินทางหรือผูครอบครองหนังสือเดินทาง  และมีอํานาจยึดเลมหนังสือเดินทางจากผูครอบครองซึ่งไมมี
อํานาจหนาที่ในการครอบครองได 

 

ภาค  ๒ 
ข้ันตอนและวิธีการในการขอหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง 

 
 

หมวด  ๑ 
สถานที่ย่ืนคําขอ 

 
 

ขอ ๒๕ การขอ  และขอดําเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางในประเทศ  สามารถ
กระทําได  ณ  สถานที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กองหนังสือเดินทาง  กรมการกงสุล  กระทรวงการตางประเทศ 
(๒) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
(๓) หนวยบริการเคลื่อนที่ของกองหนังสือเดินทาง 
(๔) สถานที่ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศอาจกําหนดขึ้นเปนการเฉพาะกิจ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๖ การขอ  และขอดําเนินการเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับหนังสือเดินทางในตางประเทศ   
สามารถกระทําไดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยทุกแหง  หรือสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญกําหนดเปนการเฉพาะกิจ    ยกเวนสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ 

 

หมวด  ๒ 
การขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 

 
 

ขอ ๒๗ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว  ใหย่ืนคําขอดวยตนเอง  พรอมหลักฐานดังนี้ 
(๑) บัตรประจํา ตัวประชาชน   หรือบัตรอื่นที่ ใชแทนกันไดตามนัยพระราชบัญญั ติ 

บัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับสถานะผูรองขอหนังสือเดินทาง  พนักงานเจาหนาที่อาจแจงให

ผูรองขอหนังสือเดินทางแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นนอกเหนือจาก  (๑)  ไดตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๒๘ บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ใหย่ืนคําขอดวยตนเองพรอมหลักฐานและวิธีการ

ดังนี้ 
(๑) สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตรที่ทางราชการรับรองสําหรับผูอายุยังไมถึงเกณฑตองมีบัตร

ประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนกันไดตามนัยพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สําหรับผูมีอายุ 
อยูในเกณฑตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 

(๒) ใหผูมีอํานาจปกครองมาแสดงตนพรอมผูรองขอ  เพื่อรวมลงนามในสัญญายินยอมชดใช
คาเสียหายสําหรับผูจะเดินทางไปตางประเทศในแบบคํารอง 

(๓) กรณีผูมีอํานาจปกครองคือบิดาและมารดา  ใหบิดาและมารดามาแสดงตนพรอมกัน   
ถาบิดาและมารดามาแสดงตนพรอมกันไมได   ใหผูที่ไมมาทําเปนหนังสือแสดงความยินยอม   
ตามเง่ือนไขและแบบวิธีที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด 

(๔) บิดามารดา  หรือผูมีอํานาจปกครองตาม  (๓)  ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและ
หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันและการมีอํานาจปกครองผูรองตอเจาพนักงาน 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๙ บุคคลผูถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ  ใหย่ืนคําขอ
ดวยตนเอง  พรอมหลักฐานและวิธีการดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ใชแทนกันไดตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๒๖    และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๒) ย่ืนคํารองพรอมผูอนุบาล  หรือผูพิทักษตามแตกรณี  ผูซ่ึงจะตองรวมลงนามในสัญญา
ยินยอมชดใชคาเสียหายสําหรับผูจะเดินทางไปตางประเทศในแบบคํารอง  โดยแสดงหลักฐานระบุสถานะ
และความเกี่ยวพันระหวางกัน 

ขอ ๓๐ พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา  ใหย่ืนคํารองดวยตนเองโดยแสดงหลักฐาน
ดังนี้ 

(๑) ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน/วัด 
(๓) สําเนาใบตราตั้ง  กรณีประสงคใหระบุสมณศักด์ิในหนังสือเดินทาง 
(๔) เอกสารแสดงการไดรับอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศ  ตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม  

กําหนดวิธีปฏิบัติในการไปตางประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
ขอ ๓๑ การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  ใหย่ืนคํารองดวยตนเอง  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการเดียวกับการขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปในขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  และขอ  ๒๙  พรอมแสดง
หลักฐานเพิ่มเติม  คือ  หนังสือจากสํานักจุฬาราชมนตรี  หรือหนังสือจากคณะกรรมการกลางอิสลาม
ประจําจังหวัดรับรองสถานะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 

 

หมวด  ๓ 
การขอแกไขเพิ่มเติมหนังสือเดินทางธรรมดาที่ไมใชหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

ขอ ๓๒ ในระหวางอายุใชงานของหนังสือเดินทางธรรมดาที่ไมใชหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส  
ผูถือหนังสือเดินทางสามารถยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติม  ขอเพิ่มหนาตรวจลงตราตามความจําเปน   
โดยวิธีการดังนี้ 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ย่ืนคํารองขอตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด  พรอมหลักฐานบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอื่นที่ใชแทนกันไดตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับที่  ๑  
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๒) หนังสือเดินทางที่ขอใหดําเนินการ 
(๓) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของในแตละกรณีที่รองขอ  เชน  ใบสําคัญการสมรส  ใบสําคัญ

การหยา  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล  ตามความจําเปนแตละกรณี   
 

หมวด  ๔ 
การขอแกไขเพิ่มเติมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

ขอ ๓๓ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถแกไขเพิ่มเติมขอมูลได 
ขอ ๓๔ ในระหวางอายุใชงานของหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส  ผูถือหนังสือเดินทาง

สามารถย่ืนคํารองใหมีการบันทึกรายการระบุการถือหนังสือเดินทางเลมเดิม  หรือการเปลี่ยนลายมือชื่อ  
โดยย่ืนคํารองตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด  พรอมเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอื่นที่ใชแทนกันไดตามนัยพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๒) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ขอใหดําเนินการ 
(๓) เอกสารที่เกี่ยวของในแตละกรณีที่รองขอ  ไดแก  หนังสือเดินทางฉบับเดิม  หรือตัวอยาง

ลายมือชื่อที่ตองการแกไข 
 

หมวด  ๕ 
การขอรับหนังสือเดินทาง 

 
 

ขอ ๓๕ ผูรองขอหนังสือเดินทางสามารถขอรับหนังสือเดินทางได  ๓  วิธี  คือ 
(๑) กรณีขอรับดวยตนเอง  ใหนําใบนัดรับหนังสือเดินทางไปขอรับจากพนักงานเจาหนาที่

ตามกําหนดเวลาและสถานที่ซ่ึงระบุไวในใบนัด 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) กรณีมอบหมายใหผูอื่นรับแทน  ผูรองขอหนังสือเดินทางตองทําหนังสือมอบอํานาจ 
ตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด  เพื่อใหผูรับมอบอํานาจมารับตามกําหนดเวลาและสถานที่
ในใบนัด 

(๓) กรณีขอรับทางไปรษณีย  ผูรองขอหนังสือเดินทางตองแสดงความจํานงขอรับทางไปรษณีย
ขณะยื่นคํารองหนังสือเดินทางตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด  โดยผูรองชําระคาบริการเอง 

 

หมวด  ๖ 
การย่ืนคํารองเกี่ยวกับหนังสือเดินทางในตางประเทศ 

 
 

ขอ ๓๖ หลักเกณฑ  และวิธีการย่ืนคํารองเกี่ยวกับหนังสือเดินทางในตางประเทศใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการย่ืนคํารองในประเทศโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๗ 
การย่ืนคํารองเกี่ยวกับหนังสือเดินทางทูต  และหนังสือเดินทางราชการ 

 
 

ขอ ๓๗ การย่ืนคํารองใหดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
ใหกระทําไดดวยตนเองที่กองหนังสือเดินทาง  กรมการกงสุล  หรือสํานักงานที่ไดรับมอบหมายผูถือ
หนังสือเดินทางในตางประเทศสามารถยื่นคํารองดวยตัวเองไดที่สถานทูตสถานกงสุลไทยทุกแหง   
โดยย่ืนพรอมเอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิในการถือหนังสือเดินทางประเภทนั้น  ๆ  และหนังสือ
จากหนวยราชการหรือหนวยงานตนสังกัด  อนุมัติใหเดินทางไปตางประเทศโดยมีภารกิจเปนไปตาม
หลักเกณฑในการออกหนังสือเดินทางประเภทนั้น  ๆ   

 

หมวด  ๘ 
การย่ืนคํารองเกี่ยวกับหนังสือเดินทางชั่วคราว 

 
 

ขอ ๓๘ การย่ืนคํารองหนังสือเดินทางชั่วคราว  ใหนําหลักเกณฑและวิธีการย่ืนการขอหนังสือ
เดินทางบุคคลทั่วไปมาใชโดยอนุโลม 

 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๙ 
ขอกําหนดอื่น 

 
 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่ผูรองสะกดชื่อภาษาอังกฤษออกเสียงแตกตางจากภาษาไทยอยางชัดเจน   
จนทําใหเขาใจผิดในตัวบุคคล  พนักงานเจาหนาที่อาจสะกดชื่อใหโดยดําเนินการตามหลักเกณฑ 
แหงประกาศราชบัณฑิตยสถาน  เร่ืองการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง  ลงวันที่  ๖  
มีนาคม  ๒๔๘๒  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๔๒ 

ขอ ๔๐ เงินคาธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางซึ่งผูย่ืนคํารอง 
ไดชําระใหแกทางราชการไปแลวนั้น  ไมสามารถเรียกคืนไดไมวากรณีใด 

ขอ ๔๑ กระทรวงการตางประเทศสงวนสิทธิที่จะทําลายหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับ
หนังสือเดินทางซึ่งออกใหแกผูรองไวแลวแตไมมีผูมารับหนังสือเดินทางนั้นตามกําหนดนัด   
เปนเวลาเกินกวา  ๙๐  วันข้ึนไป 

ขอ ๔๒ ใหปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนผู รักษาการตามระเบียบนี้  โดยมีอํานาจ 
แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  ออกประกาศ  กฎ  ระเบียบ  หรือวิธีการปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมหรือยกเวนอัตราคาธรรมเนียม  เพื่อใหเปนประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

กันตธีร  ศุภมงคล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 
 
 
 
 


