ื เดินทำงอิเล็กทรอนิกส ์
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : งำนหน ังสอ
ื เดินทำง (Record of Passport)
กำรยืน
่ ขอค ัดสำเนำประว ัติกำรถือหน ังสอ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : ฝ่ ายบริการข ้อมูลหนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กรณียน
ื่ ขอคัดสาเนาประวัตก
ิ ารถือหนังสือเดินทางด ้วยตัวเอง
ผู ้ยืน
่ คาร ้องกรอกข ้อมูลในใบคาร ้องนิตก
ิ รณ์ พร ้อมยืน
่ หลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (เอกสารลาดับที่ 1)
2. กรณีมอบอานาจให ้ผู ้อืน
่ ยืน
่ ขอคัดสาเนาประวัตก
ิ ารถือหนังสือเดินทาง
2.1 กรณีผู ้บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ (อายุ 20 ปี บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไป) หรือกรณีผู ้เยาว์ อายุ 15 ปี บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไปแต่ยังไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
(1) หนังสือมอบอานาจ (เอกสารลาดับที่ 5) พร ้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
(2) บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู ้มอบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ (เอกสารลาดับที่ 3 และเอกสารลาดับที่ 4)
2.2 กรณีผู ้เยาว์อายุตา่ กว่า 15 ปี บริบรู ณ์
(1) หนังสือมอบอานาจ (เอกสารลาดับที่ 5) พร ้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยให ้บิดาหรือมารดาเป็ นผู ้มอบอานาจ
(2) สูตบ
ิ ต
ั ร (ฉบับจริง) ของผู ้เยาว์ (เอกสารลาดับที่ 2)
(3) บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู ้มอบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ (เอกสารลาดับที่ 3 และเอกสารลาดับที่ 4)
3. ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรือ
่ ง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ข ้อ 9)

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ฝ่ ายบริการข ้อมูลหนังสือเดินทาง
ชัน้ 2 กรมการกงสุล ถนนแจ ้งวัฒนะ
ทีอ
่ ยู่ : 123 ถนนแจ ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02-203-5000 ต่อ 32301
ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร
เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 - 5 ว ันทำกำร
ลำด ับ
1)
2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต ้อง
(หมายเหตุ: -)
ร ับเอกสำร
(หมายเหตุ: -)

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองหนังสือเดินทาง
กองหนังสือเดินทาง
กองหนังสือเดินทาง

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
1)
2)
3)
4)
5)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สูตบ
ิ ัตร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชนของผูม
้ อบอำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชนของผูร้ ับมอบอำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หน ังสือมอบอำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หนังสือมอบอานาจพร ้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน
่ ขอค ัดสำเนำประว ัติกำรถือหน ังสือเดินทำง
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานั กบริหารการทะเบียน
สานั กบริหารการทะเบียน
สานั กบริหารการทะเบียน
สานั กบริหารการทะเบียน
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 100 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ทีอ
่ ยู่ 123 ถนนแจ ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 32301 โทรสาร 02 981 7256
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสาหรับนั กลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

่ อ้ำงอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชำชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (การขอคัดสาเนาประวัตก
ิ ารถือหนังสือเดินทาง)

แก ้ไขล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

