
                                                                                                                                                                       
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  เจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำร.......................  เจ้ำหน้ำที่รับค ำร้อง.......................  รับค่ำธรรมเนียม.......................เยน                                                                                                              

□ หนังสือเดินทางแรก □ หนังสอืเดินทางหมดอายุ □ หนังสือเดินทางหาย □ Endorsement (1,000 เยน)                                   
□ เอกสารครบ □ ยังไม่ใส่ข้อมูล □ ใส่ข้อมูลแล้ว □ ใส่ค่าธรรมเนยีมแล้ว □ เปลี่ยนนามสกลุหลังสมรส-หย่า □ รอท าบัตรประชาชน                                                                                 
□ อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง □ กรณีเร่งด่วน โทรแจ้งให้มารับหนังสอืเดินทาง □ ให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติม □ อื่น ๆ.................................. 

ค ำร้องขอท ำหนังสอืเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ค่ำธรรมเนียม 9,000 เยน) 

สถำนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ 
□ กรณมีำรับเอง ต้องน าหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิก 
□ กรณสี่งกลับทำงไปรษณีย ์สถานกงสุลใหญ่ฯ จะยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเดิม 
หมำยเหตุ 
●  ภายใน 4 สัปดาห์ ไม่สำมำรถใช้หนังสือเดินทางที่ยกเลิกแล้วเดินทางออกนอกประเทศ  
     และไม่สำมำรถน าหนังสือเดินทางที่ยกเลิกแล้วไปใช้ติดต่อกับทางการญี่ปุ่น 
●  หากมีความจ าเป็นต้องเดินทำงกลับประเทศไทยด่วน ต้องมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ 
     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะด้วยตนเอง เพ่ือท าเอกสารแทนหนังสือเดินทาง 

ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลายเซ็น) ______________________________                                              ส่วนสูง               ซ.ม. 

 ชื่อ นำมสกุล 

ภำษำไทย   

ภำษำอังกฤษ   

บิดำ   

มำรดำ   

คู่สมรส   

ที่อยู่ในญี่ปุ่น
(ภำษำอังกฤษ) 

〒 

 

โทรศัพท์ที่ญี่ปุ่น บ้าน                                                              มอืถือ 

อำชีพ  

☆ บุคคลที่ติดต่อในญี่ปุ่น ในกรณีที่หนังสือเดินทำงมีปัญหำ (สำมี ภรรยำ ญำติ หรือเพื่อน) 

ชื่อและนำมสกุล  

โทรศัพท์  

☆ บุคคลที่ติดต่อในประเทศไทย เพื่อบันทึกไว้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือกรณีฉุกเฉิน 

ชื่อและนำมสกุล  

โทรศัพท์  



 

 

กำรยื่นค ำร้องท ำหนังสือเดินทำง 
หนังสือเดินทำงมีอำยุ 5 ปี   (ค่ำธรรมเนียม 9,000 เยน) 

 
กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ 
เอกสารยื่นประกอบ 

(1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน  
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย 

     (3) ส าเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22)  
             (กรณีชื่อ-สกุลหรือค าน าหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)  

(4) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 
(5) ค าร้องขอท าหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรบัได้ท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ) 
(6) บัตรประจ าตัวผู้พ านัก (ไซริวการ์ด) (หากมี) 
     

หมำยเหตุ   
* ใช้เวลำผลิตประมำณ 4 สัปดำห์ นับจำกวันช ำระค่ำธรรมเนียม 
* ผู้ยื่นต้องมำยื่นค ำร้องท ำหนังสือเดินทำงที่สถำนกงสุลใหญ่ฯ ดว้ยตนเอง 
* กรุณาแต่งกายสุภาพ  
* กรณีผู้ท่ีใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่นเดินทางเข้าญี่ปุ่น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย จึงไม่สามารถท า
หนังสือเดินทางท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ ได ้
 * หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการใน
ทะเบียนบ้านท่ีอ าเภอไทยให้ถูกต้องก่อน  
* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ควรน าติดตัว ควรถือบัตร
ประจ าตัวผู้พ านัก (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน 
* กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งปลายทาง ในกรณีท่ีอยู่ไม่ชัดเจนหรือ 
ไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจ าเป็นต้องมารับ
หนังสือเดินทางด้วยตนเองท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
* ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง หากช าระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิน้ 

 
 
 

 
 
 



 
 
กรณีท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เนื่องจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย 
 
เอกสารยื่นประกอบ 

(1) ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีต ารวจญี่ปุ่น (เอกสารท่ีออกโดยป้อมต ารวจ 
     ไม่สามารถใช้งานได้) 
(2) ส าเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หากมี) 
(3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด  
     (ถ่ายส าเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าท่ีระบุชื่อผู้ยื่นค าร้อง) 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พ านัก (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี) 
(5) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 1 ชุด 
(6) ส าเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลหรือ 
     ค าน าหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทางนามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 
(7) ค าร้องขอท าหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับได้ท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ) 

 
หมำยเหต ุ
* กรุณาแต่งกายสุภาพ 
* ผู้ยื่นค าร้องต้องน าหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึก 
  การเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น 
* ผู้ยื่นค าร้องต้องมาย่ืนค าร้องท าหนังสือเดินทางด้วยตนเองท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ  
* หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการ 
  ในทะเบียนบ้านท่ีอ าเภอไทยให้ถูกต้องก่อน 
* ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันช าระค่าธรรมเนียม 
* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรน าติดตัว ควรถือบัตร    
  ประจ าตัวผู้พ านัก (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน 
* ส าหรับผู้ท่ีแสดงความจ านงให้ส่งหนังสือเดินทางด้วยไปรษณีย์ ถ้าหนังสือเดินทางถูกตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ    
   ในกรณีท่ีไม่มีผู้รับ หรือท่ีอยู่ไม่ชัดเจน ผู้ยื่นค าร้องจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเองท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ  
   พร้อมกับช าระค่าจัดส่งท่ีเกิดขึ้น 
* ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง หากช าระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
 
 


