
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกหนงัสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนกิส ์(บคุคลทีย่งัไมบ่รรลนุติภิำวะ  

อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี) (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการตา่งประเทศวา่ดว้ยการออกหนังสอืเดนิทาง พ.ศ.2548  

ระเบยีบกระทรวงการตา่งประเทศวา่ดว้ยการออกหนังสอืเดนิทาง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2548 

ระเบยีบกระทรวงการตา่งประเทศวา่ดว้ยการออกหนังสอืเดนิทาง(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2564 และ 
ประกาศกระทรวงการตา่งประเทศ เรือ่ง อตัราคา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง ฉบบัประกาศ ณ วนัที ่23 กมุภาพันธ ์2564 

 

1. เอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งใชก้รณีผูเ้ยำว ์(อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิูรณ)์ ตำมระเบยีบฯ ขอ้ 27 

- บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูเ้ยาว ์(เอกสารล าดบัที ่1) ทียั่งมอีายุการใชง้าน หรอื  

  สตูบิตัรฉบบัจรงิ (เอกสารล าดบัที ่2) กรณีผูเ้ยาวอ์ายยุังไม่ถงึ 7 ปีบรบิรูณ์ (ผูเ้ยาว ์7 ปี ตอ้งมบีตัรประชาชน) 

- บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของบดิา (เอกสารล าดบัที ่4) 

- บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของมารดา (เอกสารล าดับที ่5) 

- หากบดิาหรอืมารดาเป็นชาวตา่งชาตใิหใ้ชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิของบดิาหรอืมารดาแลว้แตก่รณี 

โดยบดิาและมารดาตอ้งมาลงนามใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีใ่นวนัรับค ารอ้ง เวน้แตเ่ขา้กรณีอยา่งใดอย่างหนึง่ตามขอ้ 

1.1- 1.6 

 

      1.1 กรณีบดิาหรอืมารดาหรอืทัง้บดิาและมารดาไมส่ามารถมาลงนามใหค้วามยนิยอมได ้

ใหบ้คุคลทีไ่ม่สามารถมาลงนามใหค้วามยนิยอมฯ ตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ท าหนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวท์ าหนังสอืเดนิทางจากอ าเภอ 

ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ พรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิทีม่อีายุการใชง้านของบดิาหรอืมารดาทีไ่ม่

สามารถมาลงนามใหค้วามยนิยอมได ้หรอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศจากสถานเอกอัครราชทตูไทย หรอื

สถานกงสลุใหญ่ไทยกรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาอยูใ่นตา่งประเทศ (เอกสารล าดบัที ่7) 

   *เฉพาะกรณีผูเ้ยาวอ์ายตุ า่กวา่ 15 ปีบรบิรูณ์ทีบ่ดิาและมารดาไมส่ามารถมาลงนามใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ที่ 

ไดใ้หท้ าเอกสารเพิม่เตมิจากหนังสอืยนิยอมฯ ขา้งตน้ คอื หนังสอืมอบอ านาจ (เอกสารล าดับที ่8) จากอ าเภอ ส านักงานเขต 

หรอืส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ หรอืจากสถานเอกอัครราชทตูไทย หรอืสถานกงสลุใหญ่ไทย กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาอยูใ่นตา่งประเทศ 

ใหบ้คุคลอืน่ (ทีบ่รรลนุติภิาวะ (อาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป))เป็นผูพ้าผูเ้ยาวม์ายืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทาง  

พรอ้มบตัรประชาชนฉบบัจรงิของผูรั้บมอบอ านาจ (เอกสารล าดบัที ่6) 

 

  1.2 กรณีบดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสและผูเ้ยาวอ์ยูใ่นความปกครองของมารดา 

มารดาสามารถลงนามใหค้วามยนิยอมฯ ไดฝ่้ายเดยีว โดยแสดงหนังสอืรับรองการใชอ้ านาจปกครองบตุรหรอืหลกัฐานบนัทกึ

ค าใหก้ารรับรองการปกครองบตุร (ป.ค.14) ทีอ่อกโดยอ าเภอ ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ (เอกสารล าดบัที ่9) และ

บตัรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิหรอืทีรั่บรองส าเนาจากเจา้พนักงานเขต/อ าเภอของมารดา (เอกสารล าดบัที ่5) 

 

  1.3 กรณีบดิาและมารดาจดทะเบยีนหยา่ 

บดิาหรอืมารดาทีร่ะบใุหเ้ป็นผูใ้ชอ้ านาจปกครองผูเ้ยาวแ์ตผู่เ้ดยีวในบนัทกึการหย่า (เอกสารล าดบัที ่10) เป็นผูม้อี านาจลงนาม 

ใหค้วามยนิยอมฯ ไดฝ่้ายเดยีวพรอ้มบตัรประจ าตัวประชาชนฉบบัจรงิของบดิาหรอืมารดาแลว้แตก่รณี (เอกสารล าดบัที ่4 หรอื 5) 

 

  1.4 กรณีผูเ้ยาวเ์ป็นบตุรบญุธรรม 

ใหผู้รั้บบตุรบญุธรรมเป็นผูล้งนามใหค้วามยนิยอมฯ โดยแสดงหลกัฐานทะเบยีนการรับบตุรบญุธรรม (เอกสารล าดบัที ่11) และ

บตัรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิของผูรั้บบตุรบญุธรรม (เอกสารล าดับที ่6) 

 

  1.5 กรณีบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เสยีชวีติ 

ใหบ้ดิาหรอืมารดาทียั่งมชีวีติอยูม่าลงนามใหค้วามยนิยอมฯ โดยแสดงบัตรประชาชนฉบับจรงิของตนเอง(เอกสารล าดบัที ่4 หรอื 

5) และใบมรณบตัรของฝ่ายทีเ่สยีชวีติ (เอกสารล าดบัที ่12)  

 

1.6 กรณีอืน่ๆ ทีจ่ะตอ้งมคี าสัง่ศาลซึง่ระบชุือ่ผูม้อี านาจปกครอง เชน่ 

ก) กรณีบดิาและมารดาเสยีชวีติ 



ข) กรณีบดิาหรอืมารดาผูเ้ยาวเ์ป็นชาวตา่งชาตมิไิดจ้ดทะเบยีนสมรสและไมส่ามารถตดิตามมาใหค้วามยนิยอมได ้

ค) กรณีบดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสแตบ่ตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาฝ่ายเดยีวมาโดยตลอดและไมส่ามารถตดิต่อ 

มารดาได ้ 

 ใหผู้ป้กครองทีม่ชี ือ่ระบตุามค าสัง่ศาลเป็นผูล้งนามใหค้วามยนิยอมฯ พรอ้มกบัค าสัง่ศาลฯ (เอกสารล าดับที ่13) และ           

บตัรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิของผูม้อี านาจปกครองตามค าสัง่ศาล (เอกสารล าดบัที ่6) 

 

หมายเหต ุ: หากผูม้อี านาจปกครองตามขอ้ 1.2 ขอ้ 1.3 ขอ้ 1.4 ขอ้ 1.5 และขอ้ 1.6 ไมส่ามารถมาลงนามใหค้วามยนิยอม 

ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีไ่ด ้ใหบ้คุคลดงักลา่วท าหนังสอืใหค้วามยนิยอมตามขอ้ 1.1 

 

2. กำรรบัเลม่หนงัสอืเดนิทำง 

  2.1 เงือ่นไขในการรับเลม่หนังสอืเดนิทางแบบปกต ิ

 1) หากยืน่ค ารอ้งที ่กรมการกงสลุ ถนนแจง้วัฒนะ ส านักงานฯ ศรนีครนิทร ์ส านักงานฯ สายใตใ้หม ่- ตลิง่ชนั  

ส านักงานฯ มนีบรุ ีและส านักงานฯ ปทมุวนั ผูร้อ้งสามารถ (1) รับหนังสอืเดนิทางไดภ้ายใน 2 วนัท าการไมนั่บวนัทีย่ืน่ค ารอ้ง (2) 

รับทางไปรษณีย ์(EMS) 

 2) ในกรณีไม่สามารถมารับเลม่ดว้ยตนเองสามารถมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่รับแทน โดยลงลายมอืชือ่มอบอ านาจในใบรับเลม่ 

พรอ้มเอกสารทีร่ะบไุวใ้นใบรับเลม่มาแสดง (เอกสารล าดบัที ่14) ใบรับเลม่จะไดรั้บหลงัยืน่ค ารอ้งแลว้ 

 3) กรณียืน่ค ารอ้งทีส่ านักงานฯ MRT คลองเตย ส านักงานฯ ธัญบรุ ีส านักงานฯ บางใหญ ่จะไดรั้บหนังสอืเดนิทางทาง

ไปรษณีย ์(EMS) เทา่นัน้ 

 4) กรณียืน่ค ารอ้งทีส่ านักงานฯ ในตา่งจังหวดั จะไดรั้บหนังสอืเดนิทางทางไปรษณีย ์(EMS) เทา่นัน้ 

หมายเหต ุ: ในใบรับเลม่จะระบเุลขที ่EMS ทีส่ามารถสบืคน้สถานะการจัดสง่ได ้

 

  2.2 เงือ่นไขในการรับหนังสอืเดนิทางเลม่ดว่นไดรั้บเลม่ในวนัท าการเดยีวกนั** 

  1) ยืน่ค ารอ้งและช าระเงนิเสร็จสิน้ภายใน 11.30 น. 

  2) ขอรับเลม่ไดเ้ฉพาะทีฝ่่ายจา่ยเลม่ กรมการกงสลุ ตัง้แตเ่วลา 14.30 - 16.30 น. 

  3) ส านักงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมการกงสลุ ถนนแจง้วัฒนะ ส านักงานฯ ศรนีครนิทร ์ส านักงานฯสายใตใ้หม ่- ตลิง่ชนั  

ส านักงานฯ มนีบรุ ีส านักงานฯ MRT คลองเตย ส านักงานฯ ปทมุวนั ส านักงานฯ ธัญบรุ ีส านักงานฯ บางใหญ ่และส านักงานฯ 

ตา่งจังหวัด 18 แหง่ 

 

หมายเหต ุ: 1) ขอ้ 2.2 ใหบ้รกิารรวมกนัวนัละไมเ่กนิ 2,000 เลม่ 

                2) การรับบรกิารเลม่ดว่นตามขอ้ 2.2 ใหแ้จง้ความประสงคข์อรับบรกิารทีจุ่ดรับบัตรควิกอ่นเวลา 11.30 น. 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

1.กรมการกงสลุ ถนนแจง้วัฒนะ ทีอ่ยู ่: 123 ถนนแจง้วัฒนะ เขต
หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 โทรศพัท ์: 02 9817257/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

2.ส านักงานหนังสอืเดนิทางฯ ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา อยู่ที ่: ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา (อาคารบ ี
ประตฝ่ัูงทศิตะวนัออก) ชัน้ 7 ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10210 โทรศพัท ์: 02 2035000 ตอ่ 49007, 49009, 

49010 และ 49017/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหต ุ: ส าหรับหนังสอืเดนิทางทตู และราชการ 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

3.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว มนีบรุ ีทีอ่ยู ่: ศนูยก์ารคา้  
บิ๊กซ ีสวุนิทวงศ ์ชัน้ 2 แขวงมนีบรุ ีกรุงเทพฯ 10510 โทรศพัท ์: 
02 0248362 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

  

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



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
4.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว MRTคลองเตย ทีอ่ยู ่: สถานี
รถไฟฟ้ามหานคร MRT สถานีคลองเตย ถนนพระรามสี ่แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์: 02 
0248896 และ 093 0105247 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

5.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ศรนีครนิทร ์ทีอ่ยู ่: 
ศนูยก์ารคา้ธัญญาพารค์ ศรนีครนิทร ์ชัน้ 2 โซน E โทรศพัท ์: 02 
1363800 - 01 และ 093 0105246 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

6.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว สายใตใ้หม ่- ตลิง่ชนั ทีอ่ยู ่: 
อาคาร SC Plaza ชัน้ 2 (สายใตใ้หม)่ ถนนบรมราชชนนแีขวง
ฉมิพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
7.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ปทมุวนั ทีอ่ยู ่: 
ศนูยก์ารคา้เอ็มบเีค เซน็เตอร ์(MBK Center) ชัน้ 5 โซน A ถนน
พญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์: 02 1267612 โทรสาร : 02 1267613 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

8.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ธัญบรุ ีอยู่ที ่: ศนูยก์ารคา้ 
ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ ชัน้ 5 ถนนพหลโยธนิ ต าบลประชาธปัิตย ์
อ าเภอธัญบรุ ีจังหวัดปทมุธาน ี12130 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
9.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว บางใหญ ่ทีอ่ยู ่: ศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัล พลาซา เวสตเ์กต ชัน้ G ถนนรัตนาธเิบศร ์ต าบลเสาธง
หนิ อ าเภอบางใหญ ่นนทบรุ ี11140 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

10.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงราย ทีอ่ยู ่: อาคาร
ส านักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย (ชัน้ 1) 
ถนนศนูยร์าชการ ต าบลรมิกก อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงราย 
57100 โทรศพัท ์: 053 175375 โทรสาร : 053 175374 /ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
11.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงใหม ่ทีอ่ยู ่: ศนูย์
ประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระ
ชนมพรรษา (อาคาร SMEs2) เลขที ่456 หมู ่1 

ถนนเลยีบคลองชลประทาน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จังหวดั
เชยีงใหม ่50300 โทรศพัท ์053 112291 โทรศพัทม์อืถอื 088 
8740251 โทรสาร 053 112293/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
12.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว พษิณุโลก ทีอ่ยู ่: 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา 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 
 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

13.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว นครสวรรค ์ทีอ่ยู ่: 
หา้งสรรพสนิคา้บิ๊กซสีาขา 2 ชัน้ 2 ถนนมาตลุ ีต าบลนครสวรรค์
ตก อ าเภอเมอืง จังหวดันครสวรรค ์60000 โทรศพัท ์: 056 
370800 และ 056 370802 โทรสาร : 056 370801/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

14.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว อดุรธาน ีทีอ่ยู ่: ศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัล พลาซา อดุรธาน ีชัน้ 3 ถนนประจักษ์ศลิปาคม 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธาน ี41000 โทรศพัท ์: 
042 212827, 042 212318 และ 042 222861 โทรสาร 042 
222810/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
15.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ขอนแกน่ ทีอ่ยู่ :        
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน่ (หลงัเกา่) ชัน้ 1 ถนนศนูยร์าชการ 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ 40000 โทรศพัท ์: 
043 242 655 และ 043 242707 โทรสาร : 043 243441/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
16.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว นครราชสมีา ทีอ่ยู ่: 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา นครราชสมีา ชัน้ 3 ถนนมติรภาพ-

หนองคาย 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา 30000 โทรศพัท ์
: 044 243132 และ 044 243133 โทรสาร : 044 243134 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
17.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว อบุลราชธาน ีทีอ่ยู ่: อาคาร
ศาลากลางจังหวัดอบุลราชธานี ชัน้ 1 (ดา้นหลงัฝ่ังทศิตะวนัตก) 
อ าเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท ์: 045 

344581 และ 045 344582 โทรสาร : 045 344646/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

18.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว บรุรัีมย ์อยู่ที ่: โครงการ
บรุรัีมย ์คาสเซลิ (Buriram Castle) เลขที ่444/8 หมู ่15 ต าบล 
อสิาณ อ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวดับรุรัีมย ์31000/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

19.หน่วยบรกิารหนังสอืเดนิทางชัว่คราว หนองคาย อยู่ที ่: 
ส านักงานออกหนังสอืผา่นแดนชัน้ 2 ศนูยแ์สดงและจ าหน่าย
ผลติภัณฑ ์OTOP จังหวดัหนองคาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 
จังหวดัหนองคาย 43000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

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



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
20.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว จันทบรุ ีทีอ่ยู ่: อาคารลาน
คา้ชมุชน ถนนเลยีบเนนิ ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืง 
จังหวดัจันทบรุ ี22000 โทรศพัท ์: 039 301706, 039 301708 
และ 039 301709 โทรสาร : 039 301707/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

21.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เมอืงพัทยา ทีอ่ยู ่: ศนูย์
การคา้อเวนวิ ชัน้ 3 เลขที ่399/9 หมู ่10 ถนนพัทยาสาย 2 

ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จังหวดัชลบรุ ี20150 โทรศพัท ์
: 038 422438 โทรสาร : 038 422437/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

22.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เพชรบรุ ีอยู่ที ่: 
หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั เพชรบรุ ีชัน้ 2 เลขที ่162 หมู ่1 ต าบล
สมอพลอื อ าเภอบา้นลาด จังหวดัเพชรบรุ ี76150/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

23.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว นครศรธีรรมราช อยู่ที ่: 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา ชัน้ 3 หมู ่7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระ
พรหม จังหวดันครศรธีรรมราช 80000 โทรศพัท ์: 075 392872 
โทรสาร : 075 392873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
24.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 
 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

25.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว สงขลา ทีอ่ยู ่: เลขที ่   
2/1-2/8 ถนนแหลนสนออ่น ต าบลบอ่ยาง  อ าเภอเมอืง จังหวดั
สงขลา 90000 โทรศพัท ์: 074 326510 โทรสาร 074 326511  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
26.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ภเูก็ต ทีอ่ยู ่: ศนูยก์ารคา้
เซน็ทรัล พลาซา เฟสตวิลั ชัน้ B ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืง จังหวดั
ภเูก็ต 83000 โทรศพัท ์: 076 222081, 076 222083 และ 076 

222080 โทรสาร : 076 222082/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

27.ส านักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ยะลา ทีอ่ยู ่: ศนูย์
อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต) เลขที ่60 

ถนนสขุยางค ์

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จังหวดัยะลา 95000 โทรศพัท ์: 073 
274526 , 073 274036 และ 073 274037 โทรสาร : 073 

274527/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : กรณีทั่วไป 3 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทาง
อเิล็กทรอนกิส ์หากถูกตอ้งครบถว้นเชญิรับบตัรควิ และเรยีก 

ผูร้อ้งเขา้รับบรกิารตามล าดับควิ 

(หมายเหต:ุ ระยะเวลาดงักลา่ว นับตัง้แตเ่วลาทีป่ระชาชนเขา้รับ
บรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  

15 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 

 

2) เรยีกผูร้อ้งเขา้รับบรกิารตามควิ ด าเนนิการวดัสว่นสงู 

(หมายเหต:ุ ระยะเวลาดงักลา่ว นับตัง้แตเ่วลาทีป่ระชาชนเขา้รับ
บรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  

5 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 

 

3) กำรตรวจสอบขอ้มูล/ถำ่ยภำพ 
ผูร้อ้งเขา้รับบรกิารทีบ่ธูรับค ารอ้ง  

1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์กีครัง้  
2.ตรวจสอบขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของกระทรวงการตา่งประเทศ 

3.ตรวจสอบขอ้มลูจากสว่นบรหิารและพัฒนาเทคโนโลย ี
การทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

4.เก็บขอ้มลูชวีมาตร ไดแ้ก ่รูปใบหนา้ ลายนิว้มอื 10 นิว้ และ

ภาพมา่นตา  
5.ลงลายมอืชือ่ผูข้อหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสใ์นค ารอ้งขอ

หนังสอืเดนิทาง   
6.บดิาและมารดาลงนามในค ารอ้งขอหนังสอืเดนิทาง  

7.บนัทกึค ารอ้งขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ ระยะเวลาดงักลา่ว นับตัง้แตเ่วลาทีป่ระชาชนเขา้รับ
บรกิารตามจดุใหบ้รกิาร) 

12 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 
 

4) ช าระคา่ธรรมเนยีม 5 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 
 

5) กำรผลติเลม่ 

ผลติหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์และตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์

5.1) ไมม่ขีอ้ขัดขอ้ง กรณีเลม่ดว่นรับเลม่ในวนัเดยีวกนั (ผลติ     

ภายใน 3 ชัว่โมง) 
                     กรณีเลม่ทัว่ไป (ผลติภายใน 1 วนั) 

5.2) มเีหตขุดัขอ้ง/ขอเอกสารเพิม่เตมิ/ตดิตอ่  
            -ฝ่ายตรวจสอบประวัต ิ 

            -ฝ่ายบรกิารขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง 
            -ฝ่ายกฎหมายฯ 

 

เลม่ดว่น : รับเลม่

ภายใน 1 วนั 
 

เลม่ทัว่ไป : รับเลม่

ภายใน 2 วนั 
(ไมนั่บวนัยืน่) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

 

6) 6.1) รบัเลม่หนงัสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนกิสด์ว้ยตนเอง 
     1.ยกเลกิหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสเ์ลม่เกา่ของผูย้ืน่   

ค ารอ้ง(ถา้ม)ี  

     2.บนัทกึภาพใบหนา้พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนของผูม้ารับ
หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์

(หมายเหต ุ:ระยะเวลาดงักลา่ว นับตัง้แตเ่วลาทีป่ระชาชนเขา้รับ
บรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  
 
6.2) รบัเลม่หนงัสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนกิสท์ำงไปรษณีย ์
 

5 นาท ี
 

 

 
 

 
 

 
ภายใน 7 วนั 

กองหนังสอืเดนิทาง 
 

 

 
 

 
 

 
ฝ่ายไปรษณีย ์ 

กองหนังสอืเดนิทาง/

ไปรษณียไ์ทย 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(บตัรประจ าตัวประชาชนตอ้งยังมอีายุการใชง้าน  
และยังไมถ่กูยกเลกิ) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 

 

สตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูเ้ยาวอ์ายุยังไมถ่งึ 7 ปีบรบิรูณ์  
และยังไมไ่ดท้ าบัตรประจ าตวัประชาชน) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนกิสเ์ลม่เกำ่ของผูย้ ืน่ค ำรอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีเคยท าหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

และหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสเ์ลม่เกา่ทียั่งมอีายุการใชง้าน  
หรอืใบแจง้ความ  

กรณีหนังสอืเดนิทางเลม่อเิล็กทรอนกิสเ์กา่ทียั่งมอีายุการใชง้านสญูหาย) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของบดิำทีย่งัมอีำยุกำรใชง้ำน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((1)  

กรณีบดิาเป็นชาวตา่งชาตใิหใ้ชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิของบดิา (2) 
บดิาและมารดาตอ้งมาลงนามใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีใ่นวนั

รับค ารอ้ง เวน้แตเ่ขา้กรณีหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข  

ในการยืน่ค าขออยา่งใดอย่างหนึง่ตามขอ้ 1.1 - 1.6 ) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของมำรดำทีย่งัมอีำยุกำรใชง้ำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((1)  

กรณีมารดาเป็นชาวตา่งชาตใิหใ้ชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิของมารดา 
(2)บดิาและมารดาตอ้งมาลงนามใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีใ่นวนั

รับค ารอ้ง เวน้แตเ่ขา้กรณีหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข  
ในการยืน่ค าขออยา่งใดอย่างหนึง่ตามขอ้ 1.1 - 1.6 ) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

6) 

 

บตัรประจ ำตวัชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ หรอืผูร้บับุตรบุญธรรม 

หรอืผูม้อี ำนำจปกครองตำมค ำส ัง่ศำล แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

7) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมในกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุแทนความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา หรอืผูป้กครองทีไ่ม่

ไดม้าในวนัยืน่ค ารอ้ง  

ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่/สถานเอกอคัรราชทตู/  
สถานกงสลุไทย/กองหนังสอืเดนิทาง 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุใชก้รณีผูเ้ยาวอ์ายุต า่กวา่ 15 ปี และบดิาหรอืมารดามอบให ้

บคุคลอืน่พามาท าหนังสอืเดนิทาง 
 

 

ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่/สถานเอกอคัรราชทตู/  

สถานกงสลุไทย/กองหนังสอืเดนิทาง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 
 

บนัทกึค ำใหก้ำรรบัรองอ ำนำจปกครองบุตร  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุกรณีมารดามอี านาจปกครองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่/สถานเอกอคัรราชทตู/  

สถานกงสลุไทย/กองหนังสอืเดนิทาง 

10) 

 

บนัทกึกำรหยำ่ทีร่ะบุใหบ้ดิำ  

หรอืมำรดำเป็นผูใ้ชอ้ ำนำจปกครองผูเ้ยำวแ์ตผู่เ้ดยีว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุกรณีบดิาและมารดาจดทะเบยีนหยา่  

ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่/สถานเอกอคัรราชทตู/  
สถานกงสลุไทย/กองหนังสอืเดนิทาง 

11) 

 

ทะเบยีนกำรรบับุตรบุญธรรม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุกรณีผูเ้ยาวเ์ป็นบตุรบญุธรรม  

ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่/สถานเอกอคัรราชทตู/  
สถานกงสลุไทย/กองหนังสอืเดนิทาง 

12) 
 

ใบมรณบตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุกรณีบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เสยีชวีติ  

ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่/สถานเอกอคัรราชทตู/  

สถานกงสลุไทย/กองหนังสอืเดนิทาง 

13) 

 

ค ำส ัง่ศำลซึง่ระบุชือ่ผูม้อี ำนำจปกครอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุกรณีอืน่ๆ ทีจ่ะตอ้งมคี าสัง่ศาลซึง่ระบชุือ่ผูม้อี านาจปกครอง  

ศาล 

14) ใบรบัเลม่หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุจะไดใ้บรับเลม่เมือ่ยืน่ค ารอ้งและช าระคา่ธรรมเนยีมแลว้ 

กองหนังสอืเดนิทาง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนกิส ์ตำมประกำศ

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เรือ่งอตัรำคำ่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทำง
ฉบบัประกำศ ลงวนัที ่23 กมุภำพนัธ ์2564 

(หมายเหต:ุ รายละเอยีดเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขใน

การยืน่ค าขอ)  

อำย ุ5 ปี   1,000 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนยีมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนิกส ์(เล่มด่วน) 

ไดร้บัเลม่ในวนัท ำกำรเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ รายละเอยีดเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขใน

การยืน่ค าขอ) 

 อำย ุ5 ปี 3,000 บาท 

  
 

3) คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนกิสไ์ปประกอบ 
พธิฮีจัญ ์

 อำย ุ3 ปี 500 บาท 
 

4) คำ่บรกิำรจดัสง่ไปรษณีย ์(EMS)  คำ่บรกิำร 40 บาท 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

 

2) ศนูยด์ าเนนิการเรือ่งรอ้งทกุขข์องกระทรวงการตา่งประเทศ E-mail: consular.complaint@mfa.mail.go.th / 
กองหนังสอืเดนิทาง E-mail: consular05@mfa.mail.go.th 

 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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) หนังสอืใหค้วามยนิยอมในการท าหนังสอืเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ออกโดยอ าเภอ ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

2) หนังสอืมอบอ านาจ 
หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ยาวอ์ายตุ า่กวา่ 15 ซึง่บดิาและมารดาหรอืผูม้อี านาจปกครองไมส่ามารถไปยืน่ค ารอ้งพรอ้ม
ผูเ้ยาวไ์ด ้

3) บนัทกึค าใหก้ารรับรองปกครองบตุร 
หมายเหต ุ: ออกโดยอ าเภอ ส านักงานเขต หรอืส านักทะเบยีนทอ้งถิน่  

 

หมำยเหตุ 

(1) ผูเ้ยาวอ์ายยุังไมถ่งึ 20 ปี สามารถยืน่ค ารอ้งใหเ้ฉพาะเลม่ทีม่อีาย ุ5 ปี เทา่นัน้ 

(2) การจัดสง่เลม่ทางไปรษณียเ์ป็นความรับผดิชอบของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซึง่โดยเฉลีย่ใชเ้วลาดงันี้ 
 

     - การจัดสง่เลม่ทางไปรษณีย ์(EMS) จะไดรั้บเลม่ประมาณ 3-7 วนัท าการ (นับแตว่นัทีย่ืน่ค ารอ้ง) 

 
(3) การขอหนังสอืเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ ์(อายหุนังสอืเดนิทาง 3 ปี) ใหย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเองตามหลักเกณฑ ์และวธิกีาร

เดยีวกับการขอหนังสอืเดนิทางบคุคลทัว่ไปพรอ้มแสดงหลักฐานเพิม่เตมิ คอื หนังสอืจากส านักจุฬาราชมนตร ีหรอืหนังสอืจาก
คณะกรรมการกลางอสิลามประจ าจังหวัด รับรองสถานะการเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ ์

 
 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต 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 ์2564 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การออกหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์(บคุคลทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ อายุต า่กวา่ 20 ปี) (N)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  
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 ์2564 
 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ตา่งประเทศ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ : 3 วัน 

- กรณีเลม่ดว่น 1 วนั 

- กรณีรับเลม่เอง 3 วนั (ตามเวลาทีก่ าหนดในใบรับเลม่) 

- กรณีสง่ไปรษณีย ์3-7 วนั ขึน้อยูก่ับการจัดสง่ ทัง้นี ้มเีลขที ่EMS ใหต้รวจสอบสถานะเลม่ 
 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การออกหนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส ์(บคุคลทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ อายตุ า่กวา่ 20 ปี) (N)  

26/10/64  
 

 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


