
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การออกหนงัสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

(การขอบนัทกึรำยกำรในหนงัสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์- Endorsement)  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ฝ่ายบรกิารขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง กองหนังสอืเดนิทาง กระทรวงการตา่งประเทศ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การขอบนัทกึรายการในหนังสอืเดนิทาง (Endorsement) 

เอกสารหรอืหลักฐานทีต่อ้งใช ้

1. การรับรองหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิทีม่วีซีา่ตา่งประเทศ 

   (1) หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (เอกสารล าดับที ่1) 

   (2) หนังสอืเดนิทางเลม่เดมิ (ทีม่วีซีา่ทีม่อีายกุารใชง้าน) (เอกสารล าดับที ่2) 

 

2. การรับรองหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิทีไ่มม่วีซีา่ตา่งประเทศ 

   (1) หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (เอกสารล าดับที ่1) 

   (2) หนังสอืเดนิทางเลม่เดมิ (เอกสารล าดบัที ่2) 

 

3. การรับรองหนังสอืเดนิทาง กรณีหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิสญูหาย 

   (1) หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (เอกสารล าดับที ่1) 

   (2) ใบแจง้ความ (เอกสารล าดบัที ่5) ซึง่ระบหุมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิทีส่ญูหาย  

 

4. การรับรองหนังสอืเดนิทาง กรณีชือ่-นามสกลุ หรอืค าน าหนา้ชือ่ไมต่รงกนักับเลม่เดมิ 

   4.1 กรณีมวีซีา่ตา่งประเทศ 

        (1) หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (เอกสารล าดับที ่1) 

        (2) หนังสอืเดนิทางเลม่เดมิ (ทีม่วีซีา่ทีม่อีายกุารใชง้าน) (เอกสารล าดบัที ่2) 

        (3) บตัรประจ าตวัประชาชน (เอกสารล าดบัที ่3) หรอืสตูบิตัรตวัจรงิ (เอกสารล าดับที ่4)       

        (กรณีผูเ้ยาวท์ีย่ังไมไ่ดท้ าบตัรประจ าตวัประชาชน) 

  4.2 กรณีไมม่วีซีา่ตา่งประเทศ 

       (1) หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั (เอกสารล าดบัที ่1) 

       (2) หนังสอืเดนิทางเลม่เดมิ (เอกสารล าดบัที ่2) 

       (3) บตัรประจ าตวัประชาชน (เอกสารล าดบัที ่3) หรอืสตูบิตัรตวัจรงิ (เอกสารล าดับที ่4)   

       (กรณีผูเ้ยาวท์ีย่ังไมไ่ดท้ าบตัรประจ าตัวประชาชน)  

 

5. กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่ขอบนัทกึรายการในหนังสอืเดนิทาง (Endorsement) 

    5.1 กรณีผูบ้รรลนุติภิาวะ (อาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป) หรอืกรณีผูเ้ยาว ์อาย ุ15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปแตย่ังไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

         (1) หนังสอืมอบอ านาจ (เอกสารล าดบัที ่6) พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท 

         (2) บัตรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจรงิ) ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ (เอกสารล าดบัที ่3) 

 

5.2 กรณีผูเ้ยาวอ์ายุต า่กวา่ 15 ปีบรบิรูณ์ 

     (1) หนังสอืมอบอ านาจ (เอกสารล าดับที ่6) พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท โดยใหบ้ดิาหรอืมารดาเป็นผูม้อบอ านาจ 

     (2) บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบับจรงิ) ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ (เอกสารล าดบัที ่3)  

     (3) สตูบิตัรตัวจรงิ (เอกสารล าดบัที ่4) (กรณีผูเ้ยาวท์ีย่ังไมไ่ดท้ าบัตรประจ าตวัประชาชน)  

 

6. คา่ธรรมเนยีม ฉบบัละ 100 บาท  

    ประกาศกระทรวงการตา่งประเทศ เรือ่ง อตัราคา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง (ขอ้ 8) 

  

 

  

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ฝ่ายบรกิารขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง กรมการกงสลุ ถนนแจง้วัฒนะ 
ทีอ่ยู ่: 123 ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210   

โทรศพัท ์: 02 2035000 กด 1 เพือ่ตดิตอ่กรมการกงสลุ 
หรอื CALL CENTER หมายเลข 02 5728442 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ศรนีครนิทร ์ 
ทีอ่ยู ่: ศนูยก์ารคา้ธัญญาพารค์ ศรนีครนิทร ์ชัน้ 2 โซน E  
โทรศพัท ์: 02 1363800, 02 1363802  
และ 093 0105246/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว สายใตใ้หม ่- ตลิง่ชนั  
ทีอ่ยู ่: อาคาร SC Plaza ชัน้ 2 (สายใตใ้หม)่ ถนนบรมราชชนน ี

แขวงฉมิพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170  
โทรศพัท ์: 02 4330280-87  
และ 093 0105247/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว มนีบรุ ีทีอ่ยู ่: ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ี

สวุนิทวงศ ์ชัน้ 2 แขวงมนีบรุ ีกรุงเทพฯ 10510  
โทรศพัท ์: 02 0248362/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงใหม ่ทีอ่ยู ่: 

ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 
รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2) เลขที ่456 หมู ่1 

ถนนเลยีบคลองชลประทาน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง 
จังหวดัเชยีงใหม ่50300 โทรศัพท ์: 053 112291 

โทรศพัทม์อืถอื : 088 8740251  
โทรสาร : 053 112293/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงราย ทีอ่ยู ่: 

อาคารส านักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงราย (ชัน้ 1) 

ถนนศนูยร์าชการ ต าบลรมิกก อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงราย 
57100 โทรศพัท ์: 053 175375  
โทรสาร : 053 175374/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว พษิณุโลก ทีอ่ยู ่: 
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พษิณุโลก ชัน้ G เลขที ่9/99 หมู ่5 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง จังหวดัพษิณุโลก 65000 

โทรศพัท ์: 055 338426 และ 055 338427  
โทรสาร : 055 338428/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 



  
สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว นครสวรรค ์ 
ทีอ่ยู ่: หา้งสรรพสนิคา้บิ๊กซสีาขา 2 ชัน้ 2 ถนนมาตลุ ี
ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง จังหวดันครสวรรค ์60000 

โทรศพัท ์: 056 370800 และ 056 370802  
โทรสาร : 056 370801/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว อดุรธาน ีทีอ่ยู่ : 

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซา อดุรธาน ีชัน้ 3 
ถนนประจักษ์ศลิปาคม ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง 

จังหวดัอดุรธาน ี41000 โทรศัพท ์: 042 212827, 042 212318 

และ 042 222861 โทรสาร 042 222810/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ขอนแกน่ ทีอ่ยู ่: 

ศาลากลางจังหวัดขอนแกน่ (หลงัเกา่) ชัน้ 1 ถนนศนูยร์าชการ 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ 40000 โทรศพัท ์: 

043 242655 และ 043 242707  
โทรสาร : 043 243441/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว อบุลราชธาน ีทีอ่ยู ่: 

อาคารศาลากลางจังหวดัอบุลราชธาน ีชัน้ 1 
(ดา้นหลงัฝ่ังทศิตะวนัตก) อ าเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ี

34000 โทรศพัท ์: 045 344581 และ 045 344582  
โทรสาร : 045 344646/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว นครราชสมีา ทีอ่ยู ่: 
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซา นครราชสมีา ชัน้ 3 ถนนมติรภาพ-

หนองคาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา 30000 
โทรศพัท ์: 044 243132 และ 044 243133 โทรสาร : 044 

243134 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว จันทบรุ ีทีอ่ยู ่: 
อาคารลานคา้ชมุชน ถนนเลยีบเนนิ ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืง 

จังหวดัจันทบรุ ี22000 โทรศพัท ์: 039 301706, 039 301708 

และ 039 301709 โทรสาร : 039 301707/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เมอืงพัทยา ทีอ่ยู ่: 

ศนูยก์ารคา้อเวนวิ ชัน้ 3 เลขที ่399/9 หมู ่10 ถนนพัทยาสาย 2 
ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จังหวดัชลบรุ ี20150 โทรศัพท ์

: 038 422438 โทรสาร : 038 422437/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว สรุาษฎรธ์าน ีทีอ่ยู ่: 

หา้งสหไทย การเ์ดน้พลาซา ชัน้ 3 ถนนตลาดใหม ่ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืง จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี84000  
โทรศพัท ์: 077 274940, 077 274942 และ 077 274943 

โทรสาร : 077 274941/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ภเูก็ต ทีอ่ยู ่: 
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซา เฟสตวิลั ชัน้ B  ต าบลวชิติ 

อ าเภอเมอืง จังหวดัภเูก็ต 83000 โทรศพัท ์: 076 222081,  
076 222083 และ 076 222080  
โทรสาร : 076 222082/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว สงขลา ทีอ่ยู ่: เลขที ่2/1-2/8 
ถนนแหลนสนออ่น ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืง จังหวดัสงขลา 

90000 โทรศพัท ์: 074 326510  
โทรสาร 074 326511/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ยะลา ทีอ่ยู ่: 
ศนูยอ์ านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต) 

ถนนสขุยางค ์ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศพัท ์: 073 274526 , 073 274036 และ 073 274037 

โทรสาร : 073 274527/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 - 2 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละเอกสารประกอบ 
(หมายเหต ุ: ระยะเวลาดงักลา่ว  
นับตัง้แตเ่วลาทีป่ระชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  

30 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 

 

2) - 

ช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต ุ: ระยะเวลาดงักลา่ว 
นับตัง้แตเ่วลาทีป่ระชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  

10 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 

 

3) การพจิารณา 

ตรวจเอกสารอกีครัง้ 
ประทับตรายางรับรองหนังสอืเดนิทางตามประเภททีจ่ะขอบนัทกึ 

และเสนอเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจลงนามรับรอง 
(หมายเหต ุ: -)  

4 - 23 ชัว่โมง กองหนังสอืเดนิทาง 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจลงนามรับรองหนังสอืเดนิทาง 
(หมายเหต ุ: -)  

10 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 

 

5) - 

จา่ยเลม่หนังสอืเดนิทาง 
(หมายเหต ุ: ระยะเวลาดงักลา่ว 
นับตัง้แตเ่วลาทีป่ระชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร) 

10 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ: (หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั) 

 

กองหนังสอืเดนิทาง 

2) หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เดมิ) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

3) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

สตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

5) 

 

ใบแจง้ความ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งระบหุมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิทีส่ญูหาย) 

สถานตี ารวจ 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กองหนังสอืเดนิทาง 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการบนัทกึรำยกำรในหนงัสอืเดนิทาง 

(หมายเหต:ุ -)  
คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) Call Center กรมการกงสลุ 24 ชัว่โมง โทรศพัท:์ 02 572 8442 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยด์ าเนนิการเรือ่งรอ้งทกุขข์องกระทรวงการตา่งประเทศ E-mail: consular.complaint@mfa.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) หนังสอืมอบอ านาจ 
(หมายเหต:ุ -)  



หมำยเหตุ 

1. ระยะเวลาการด าเนนิการ 1 - 2 วนัท าการ (เฉพาะสถานการณ์ปกต)ิ  

ทัง้นี ้อาจมเีหตผุลจ าเป็นบางประการทีก่ระทรวงการตา่งประเทศไมส่ามารถด าเนนิการไดต้ามก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว 
 

2. การบนัทกึรับรองสถานทีเ่กดิจะบนัทกึเฉพาะหนังสอืเดนิทางรุ่นเกา่ทีไ่มใ่ชห่นังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสเ์ทา่นัน้ 
(เลม่ทีข่อท ากอ่นวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 /ค.ศ. 2005 โดยน าหนังสอืเดนิทางรุ่นเกา่ฯ ทีต่อ้งการบนัทกึ

รับรองสถานทีเ่กดิ (ฉบบัจรงิ) ยืน่แสดงตอ่เจา้หนา้ที ่

 
3. การบนัทกึรายการในหนังสอืเดนิทางสามารถด าเนนิการไดใ้นหนังสอืเดนิทางประเภทเดยีวกนัเทา่นัน้ 

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การออกหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

(การขอบนัทกึรายการในหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์- Endorsement)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการกงสลุ  

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1) ระเบยีบกระทรวงการตา่งประเทศวา่ดว้ยการออกหนังสอืเดนิทาง พ.ศ. 2548  

  
2) ระเบยีบกระทรวงการตา่งประเทศวา่ดว้ยการออกหนังสอืเดนิทาง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548  

 
3) ระเบยีบกระทรวงการตา่งประเทศวา่ดว้ยการออกหนังสอืเดนิทาง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2564 

 

4) ประกาศกระทรวงการตา่งประเทศ เรือ่ง อตัราคา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง  
    ฉบับประกาศ ณ วนัที ่23 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

 
 

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ : ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ : ไมม่ ี 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน : การออกหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

(การขอบนัทกึรายการในหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์- Endorsement) 1/11/64 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


