
 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการตางประเทศ 
วาดวยการออกหนังสือเดินทาง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่กระทรวงการตางประเทศเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการตางประเทศ 
วาดวยการออกหนังสือเดินทาง  พุทธศักราช  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจึงออก
ระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้  เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ใหระเบียบนี้มผีลบังคับใช  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มขอความดังตอไปนี้เปนหมวด  ๙  แหงระเบียบกระทรวงการตางประเทศ 

วาดวยการออกหนังสือเดินทาง  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

“หมวด  ๙ 
การขอตออายุหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่ไมใชหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ 

 
 

ขอ ๓๙ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว  ประสงคจะตออายุหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่ไมใช
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ย่ืนคํารองตามแบบฟอรมที่กําหนด  พรอมหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่น
ที่ใชแทนกันไดตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่  ๒  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๒) หนังสือเดินทางที่ประสงคจะขอตออายุ 
(๓) รูปถาย  ขนาด  ๒  นิ้ว  สีหรือขาวดํา  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาสีเขม   

ถายมาแลวไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) ในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับสถานะของผูรอง  พนักงานเจาหนาที่อาจแจงใหผูรองแสดง

เอกสารหรือหลักฐานอื่นไดตามที่เห็นสมควร 
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ขอ ๔๐ บุคคลธรรมดาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ใหย่ืนคํารองดวยตนเองตามแบบฟอรมที่กําหนด  
พรอมหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตรที่ทางราชการรับรองสําหรับผูอายุยังไมถึงเกณฑตองมี 
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ใชแทนกันไดตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  
ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สําหรับผูมีอายุอยูในเกณฑตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 

(๒) ใหผูมีอํานาจปกครอง  หรือบิดามารดามาแสดงตนพรอมผูรอง  เพื่อรวมลงนามในสัญญา
ยินยอมชดใชคาเสียหายสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศในแบบคํารอง  โดยบิดามารดาหรือผูมีอํานาจ
ปกครองตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานแสดงความเกี่ยวพันแบบการมีอํานาจปกครองผูรอง 

(๓) กรณีผูมีอํานาจปกครองคือ  บิดาและมารดา  ใหบิดาและมารดามาแสดงตนพรอมกัน   
ถามาแสดงตนพรอมกันไมได  ใหผูที่ไมมาทําหนังสือแสดงความยินยอม  ตามเง่ือนไขและแบบวิธีที่
กระทรวงการตางประเทศกําหนด 

(๔) บิดามารดาหรือผูมีอํานาจปกครอง  ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานแสดง
ความเกี่ยวพันและการมีอํานาจปกครองของผูรองตอพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๔๑ บุคคลผูถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถใหย่ืนคํารอง  
ตามแบบฟอรมที่กําหนด  พรอมหลักฐาน  ดังนี้ 

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

(๒) ย่ืนคํารองพรอมผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามแตกรณี  และตองรวมลงนามในสัญญายินยอม
ชดใชคาเสียหายสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศในแบบฟอรมที่กําหนด  โดยแสดงหลักฐานระบุสถานะ
และความเกี่ยวพันระหวางกัน 

ขอ ๔๒ พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา  ใหย่ืนคํารองตามแบบฟอรมที่กําหนดโดย
แสดงหลักฐานดังนี้ 

(๑) ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน/วัด 
(๓) สําเนาใบตราตั้ง  กรณีประสงคใหระบุสมณศักด์ิในหนังสือเดินทาง 
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(๔) เอกสารการไดรับอนุญาตใหอยูปฏิบัติหนาที่ตอในตางประเทศ  ตามนัยระเบียบมหาเถร
สมาคมกําหนดวิธีปฏิบัติในการไปตางประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๔๓ หนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 
(๑) ใหย่ืนคํารองตามแบบฟอรมที่กําหนด  ตามหลักเกณฑและวิธีการเดียวกับการตออายุ

หนังสือเดินทางของบุคคลทั่วไปในขอ  ๓๙  ขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑ 
(๒) แสดงหลักฐานเพิ่มเติม   คือ   หนังสือจากสํานักจุฬาราชมนตรี   หรือหนังสือจาก

คณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัดรับรองสถานการณเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 
ขอ ๔๔ การตออายุหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่ไมใชหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส 

ในตางประเทศทุกฉบับใหมีอายุการใชงานไมเกินวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในหมวด  ๙  แหงระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการ

ออกหนังสือเดินทาง  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด  ๑๐ 
ขอกําหนดอื่น 

 
 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูรองสะกดชื่อภาษาอังกฤษออกเสียงแตกตางจากภาษาไทยอยางชัดเจน
จนทําใหเขาใจผิดในตัวบุคคล  พนักงานเจาหนาที่อาจสะกดชื่อใหโดยดําเนินการตามหลักเกณฑแหง
ประกาศราชบัณฑิตยสถาน  เร่ือง  การถอดตัวอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง  ลงวันที่  ๖  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๒  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๔๖ เงินคาธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางซึ่งผูย่ืนคํารองได
ชําระใหแกทางราชการไปแลวนั้น  ไมสามารถเรียกคืนไดไมวากรณีใด 

ขอ ๔๗ กระทรวงการตางประเทศสงวนสิทธิ์ที่จะทําลายหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
กับหนังสือเดินทางซึ่งออกใหแกผูรองไวแลวแตไมมีผูมารับหนังสือเดินทางนั้นตามกําหนดนัดเปนเวลา
เกินกวา  ๙๐  วันข้ึนไป 
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ขอ ๔๘ ใหปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนผู รักษาการตามระเบียบนี้  โดยมีอํานาจ
แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  ออกประกาศ   กฎ  ระเบียบ  หรือวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมหรือยกเวนอัตราคาธรรมเนียม  เพื่อใหเปนประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

กันตธีร  ศุภมงคล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชระเบียบ ฯ  ฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการยกเลิกการตออายุหนังสือเดินทาง
ระบบเดิม  ทําใหผูรองตองขอหนังสือเดินทางเลมใหมท่ีเปนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสและตองยื่นคํารอง 
ดวยตนเองเพื่อเก็บขอมูลชีวภาพ  ทําใหผูรองท่ีอาศัยอยูตางรัฐหรืออาศัยอยูในประเทศที่ไมมีสถานทูตและสถานกงสุล
ไดรับผลกระทบ  จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง  
พุทธศักราช  ๒๕๔๘  โดยเพิ่มขอบทเกี่ยวกับการตออายุหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่ไมใชหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูรองท่ีอาศัยอยูในตางประเทศ  ท้ังนี้  การตออายุทุกฉบับใหมีอายุการใชงานไดไมเกินวันท่ี  ๒๘  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรืออีกนัยหนึ่งใหมีอายุ  ๕  ป  นับตั้งแตวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปน
วันสุดทายของการออกหนังสือเดินทางระบบเดิม 


