
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : งานหนงัสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสใ์นประเทศไทย (ผูเ้ยาวอ์ายตุํา่กวา่  
20 ปีบรบิรูณ์) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใชก้รณีผูเ้ยาว ์(อายตุํา่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 
    เอกสารลําดับที ่1 บัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ยาว ์(ฉบับจรงิ) ทีย่ังมอีายกุารใชง้าน หรอื เอกสาร
ลําดับที ่2 สตูบิัตร (กรณีผูเ้ยาวอ์ายยุังไมถ่งึ 15 ปีบรบิรูณ์และยังไมไ่ดทํ้าบัตรประจําตัวประชาชน)                 
พรอ้มกับเอกสารลําดับที ่4 บัตรประจําตัวประชาชนของบดิา และเอกสารลําดับที ่5 บัตรประจําตัวประชาชน
ของมารดา (หากบดิาหรอืมารดาเป็นชาวตา่งชาตใิหใ้ชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิของบดิาหรอืมารดา 
แลว้แตก่รณี) 
   โดยบดิาและมารดาตอ้งมาลงนามใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีใ่นวนัรบัคาํรอ้งเวน้แตเ่ขา้
กรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามขอ้ 1.1- 1.6        
   1.1 กรณีบดิาหรอืมารดา หรอืท ัง้สอง ไมส่ามารถมาลงนามใหค้วามยนิยอมได ้     
        ใหบ้คุคลทีไ่มส่ามารถมาลงนามใหค้วามยนิยอมฯ ตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ทําหนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาว์
เดนิทางไปตา่งประเทศจากอําเภอ สํานักงานเขตหรอืสํานักทะเบยีนทอ้งถิน่ หรอืจากสถานเอกอัครราชทตู
ไทย สถานกงสลุใหญไ่ทย กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาอยูใ่นตา่งประเทศ (เอกสารลําดับที ่7) 
***เฉพาะกรณีผูเ้ยาวอ์ายตุํา่กวา่ 15 ปี บรบิรูณ์ทีบ่ดิาและมารดาไมส่ามารถมาลงนามใหค้วาม
ยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีไ่ด ้
        ใหทํ้าหนังสอืมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที ่8) จากอําเภอ สํานักงานเขต หรอืสํานักทะเบยีนทอ้งถิน่
หรอืจากสถานเอกอัครราชทตูไทย หรอืสถานกงสลุใหญไ่ทย กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาอยูใ่นตา่งประเทศ               
ใหผู้อ้ ืน่ (ทีบ่รรลนุติภิาวะอาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ ขึน้ไป) เป็นผูพ้าผูเ้ยาว ์มายืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทาง
เพิม่เตมิจากหนังสอืยนิยอมฯ ขา้งตน้ พรอ้มบัตรประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที ่6) 
 
   1.2 กรณีบดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสและผูเ้ยาวอ์ยูใ่นความอปุการะของมารดา  
        มารดาสามารถลงนามใหค้วามยนิยอมฯ ไดฝ่้ายเดยีวพรอ้มกับ บันทกึคําใหก้ารรับรองการปกครอง
บตุร (ป.ค.14) ทีอ่อกโดยอําเภอ สํานักงานเขต หรอืสํานักทะเบยีนทอ้งถิน่ (เอกสารลําดับที ่9) และบัตร
ประจําตัวประชาชนของมารดา (เอกสารลําดับที ่5) 
 
   1.3 กรณีบดิาและมารดาจดทะเบยีนหยา่ 
        บดิาหรอืมารดาทีร่ะบใุหเ้ป็นผูใ้ชอํ้านาจปกครองผูเ้ยาวแ์ตผู่เ้ดยีวในบันทกึการหยา่ (เอกสาร                  
ลําดับที ่10) สามารถเป็นผูล้งนามใหค้วามยนิยอมฯ ไดฝ่้ายเดยีว พรอ้มบัตรประจําตัวประชาชน                                 
ของบดิาหรอืมารดาแลว้แตก่รณี (เอกสารลําดับที ่4 หรอื 5) 
 
   1.4 กรณีผูเ้ยาวเ์ป็นบตุรบญุธรรม  
        ใหผู้รั้บบตุรบญุธรรมเป็นผูล้งนามใหค้วามยนิยอมฯ พรอ้มกับทะเบยีนการรับบตุรบญุธรรม (เอกสาร
ลําดับที ่11) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูรั้บบตุรบญุธรรม (เอกสารลําดับที่ ่6) 
 
   1.5 กรณีบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เสยีชวีติ 
        ใหบ้ดิาหรอืมารดาทีย่งัมชีวีติมาลงนามใหค้วามยนิยอมฯ พรอ้มกับใบมรณบัตรของอกีฝ่ายหนึง่ 
(เอกสารลําดับที ่12) และบัตรประชาชนของบดิาหรอืมารดาแลว้แตก่รณี (เอกสารลําดับที ่4 หรอื 5) 



   1.6 กรณีอืน่ๆ ทีจ่ะตอ้งมคีาํส ัง่ศาลซึง่ระบชุือ่ผูม้อีาํนาจปกครอง เชน่ 
        ก) กรณีบดิาและมารดาเสยีชวีติ 
        ข) กรณีบดิาหรอืมารดาผูเ้ยาวเ์ป็นชาวตา่งชาตมิไิดจ้ดทะเบยีนสมรสและไมส่ามารถตามหาอกีฝ่าย
หนึง่มาใหค้วามยนิยอมได ้
        ค) กรณีบดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสแตบ่ตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาฝ่ายเดยีวมาโดยตลอด และ
ไมส่ามารถตดิตอ่มารดาได ้
       ใหผู้ป้กครองทีม่ชี ือ่ระบตุามคําสัง่ศาลเป็นผูล้งนามใหค้วามยนิยอมฯ พรอ้มกับคําสัง่ศาลฯ (เอกสาร
ลําดับที ่13) และบัตรประจําตัวประชาชนผูม้อํีานาจปกครองตามคําสัง่ศาล (เอกสารลําดับที ่6) 
 
หมายเหต ุ: หากผูม้อํีานาจปกครองตามขอ้ 1.2 ขอ้ 1.3 ขอ้ 1.4 ขอ้ 1.5 และขอ้ 1.6 ไมส่ามารถมา                      
ลงนามใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีไ่ด ้ใหบ้คุคลดังกลา่วทําหนังสอืใหค้วามยนิยอมตามขอ้ 1.1        
 
2. การรบัเลม่หนงัสอืเดนิทาง 
    2.1 เง ือ่นไขในการรบัเลม่หนงัสอืเดนิทางแบบปกต ิ
         1) หากยืน่คํารอ้งทีก่รมการกงสลุ สํานักงานฯ บางนา-ศรนีครนิทร ์สํานักงานฯ ป่ินเกลา้ และ
สํานักงานฯ มนีบรุ ีผูร้อ้งสามารถ (1) รับหนังสอืเดนิทางไดภ้ายใน 2 วนัทําการไมนั่บวนัทีย่ืน่คํารอ้ง หรอื 
(2) รับทางไปรษณีย ์(EMS)     
        2) ในกรณีไมส่ามารถมารับเลม่ดว้ยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่รับแทน โดยลงลายมอืชือ่
มอบอํานาจในใบรับเลม่ พรอ้มเอกสารทีร่ะบไุวใ้นใบรับเลม่มาแสดง 
        3) กรณียืน่คํารอ้งทีส่ํานักงานฯ ในตา่งจังหวดั จะไดรั้บหนังสอืเดนิทางทางไปรษณีย ์(EMS) เทา่นัน้ 
ทัง้นี ้การจัดสง่เลม่ทางไปรษณียเ์ป็นความรับผดิชอบของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด ซึง่โดยเฉลีย่ใชเ้วลา
จัดสง่ประมาณ 5-7 วนัทําการ 
 
    2.2 เง ือ่นไขหนงัสอืเดนิทางเลม่ดว่นไดร้บัเลม่ในวนัทําการถดัไป** 
         1) ไดรั้บเลม่ในวนัทําการถัดไปทีฝ่่ายจา่ยเลม่ กรมการกงสลุ ในเวลาเดยีวกัน กับทีช่ําระเงนิเสร็จสิน้ 
         2) สํานักงานทีใ่หบ้รกิาร: กรมการกงสลุ สํานักงานหนังสอืเดนิทางฯ บางนา-ศรนีครนิทร ์สํานักงาน
หนังสอืเดนิทางฯ ป่ินเกลา้ สํานักงานฯ มนีบรุ ีและสํานักงานหนังสอืเดนิทางฯ ตา่งจังหวดั 14 แหง่ 
 
    2.3 เง ือ่นไขหนงัสอืเดนิทางเลม่ดว่นไดร้บัเลม่ในวนัทําการเดยีวกนั** 
         1) ยืน่คํารอ้งและชําระเงนิเสร็จสิน้ภายใน 12.00 น.                              
         2) ขอรับเลม่ไดเ้ฉพาะทีฝ่่ายจา่ยเลม่ กรมการกงสลุ ตัง้แตเ่วลา 14.30 -16.30 น. 
         3) สํานักงานทีใ่หบ้รกิารเฉพาะทีก่รมการกงสลุ 
 
หมายเหต ุ:  1) ขอ้ 2.2 และ 2.3 ใหบ้รกิารรวมกันวนัละไมเ่กนิ 400 เลม่ 
                  2) เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการรับบรกิารตามขอ้ 2.3 (รับเลม่ในวนัทําการเดยีวกัน)                       
จงึขอแนะนําใหแ้จง้ความประสงคข์อรับบรกิารทีจ่ดุรับบตัรควิ กอ่นเวลา 11.30 น. 
 
 
  
 
 



 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กรมการกงสลุ ถนนแจง้วฒันะ 
ทีอ่ยู:่ 123 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลักสี ่กรงุเทพฯ 
10210  
โทรศัพท:์ 02 981 7257 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:00 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว บางนา-ศรนีครนิทร ์
ทีอ่ยู:่ ศนูยก์ารคา้ธัญญาพารค์ ศรนีครนิทร ์ชัน้ 2               
โซน E  
โทรศัพท:์ 02 136 3800-01 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ป่ินเกลา้ 
ทีอ่ยู:่ อาคาร SC Plaza ชัน้ 2 (สายใตใ้หม)่ ถนนบรม
ราชชนน ีแขวงฉมิพล ีเขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170  
โทรศัพท:์ 02 422 3431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู:่ ศนูยร์าชการจังหวดัเชยีงใหม ่ถนนโชตนา 
ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่ 
โทรศัพท:์ 053 891 535-6/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงราย 
ทีอ่ยู:่ อาคารองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัหลังใหม ่ถนน
ศนูยร์าชการ ตําบลรมิกก อําเภอเมอืง จังหวดัเชยีงราย  
โทรศัพท:์ 053 175 375 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 



 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว พษิณุโลก 
ทีอ่ยู:่ ศาลากลางจังหวดัพษิณุโลก ถนนเทพารักษ์ 
อําเภอเมอืง จังหวดัพษิณุโลก  
โทรศัพท:์ 055 258-173, 258 155 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว นครสวรรค ์
ทีอ่ยู:่ ศนูยบ์รกิารรว่มจังหวดันครสวรรค ์
หา้งสรรพสนิคา้บิ๊กซ ีถนนพหลโยธนิ อําเภอเมอืง 
จังหวดันครสวรรค ์ 
โทรศัพท:์ 056 233 453-4 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว อดุรธานี 
ทีอ่ยู:่ ศนูยอ์เนกประสงค ์ศาลากลางจังหวดัอดุรธาน ี
ตรงขา้มกับศาลหลักเมอืง ถนนอธบิด ีอําเภอเมอืง 
จังหวดัอดุรธาน ี 
โทรศัพท:์ 042 212 827, 042 212 318 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู:่ ศนูยร์าชการจังหวดัขอนแกน่ ถนนศนูยร์าชการ 
อําเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่  
โทรศัพท:์ 043 242 707, 242 655/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว อบุลราชธานี 
ทีอ่ยู ่ศาลากลางจังหวดัอบุลราชธาน ีชัน้ 1 ดา้นหลัง
ฝ่ังทศิตะวนัตก จังหวดัอบุลราชธาน ี 
โทรศัพท:์ 045 344581-2/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 



 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว นครราชสมีา 
ทีอ่ยู:่ ศาลากลางจังหวดันครราชสมีา ถนนมหาดไทย 
อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา  
โทรศัพท:์ 044 243 132 , 243 124/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุสํานักงานฯ สามารถใหบ้รกิารทําหนังสอื
เดนิทางไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 รายตอ่วนั หากเกนิ
จํานวนนีส้ํานักงานฯ ขอปิดรับบัตรควิกอ่นเวลา 16.30 
น. โดยจะใหบ้รกิารจนกวา่ผูท้ีไ่ดรั้บบัตรควิคนสดุทา้ย
จะไดรั้บบรกิารแลว้เสร็จ)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว จันทบรุ ี
ทีอ่ยู:่ อาคารลานคา้ชมุชน ถนนเลยีบเนนิ ตําบลวดั
ใหม ่อําเภอเมอืง จังหวดัจันทบรุ ี 
โทรศัพท:์ 039 301 706-9 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว เมอืงพัทยา 
ทีอ่ยู:่ ศนูยก์ารคา้พัทยาอเวนวิ ชัน้ 1 เลขที ่399/9 หมู ่
10 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละ
มงุ จังหวดัชลบรุ ี 
โทรศัพท:์ 038 422 438/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ 1. สํานักงานฯ จะปรับระยะเวลาการเปิด
ใหบ้รกิารเป็นตัง้แตเ่วลา 10.00 -18.00 น. ตัง้แตว่นัที ่
4 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  2. สํานักงานฯ สามารถ
ใหบ้รกิารทําหนังสอืเดนิทางไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 ราย
ตอ่วนั หากเกนิจํานวนนีส้ํานักงานฯ ขอปิดรับบัตรควิ
กอ่นเวลา 18.00 น. โดยจะใหบ้รกิารจนกวา่ผูท้ีไ่ดรั้บ
บัตรควิคนสดุทา้ยจะไดรั้บบรกิารแลว้เสร็จ)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 18:00 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว สรุาษฎรธ์านี 
ทีอ่ยู:่ ศาลาประชาคม ถนนหนา้เมอืง อําเภอเมอืง 
จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 
โทรศัพท:์ 077 274 940, 274 942-3/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 



 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ภเูก็ต ทีอ่ยู:่ ศาลา
กลางจังหวดัภเูก็ต ถนนนรศิร อําเภอเมอืง จังหวดั
ภเูก็ต  
โทรศัพท:์ 076 222 080-81/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว สงขลา 
ทีอ่ยู:่ ศนูยร์าชการจังหวดัสงขลา อําเภอเมอืง จังหวดั
สงขลา  
โทรศัพท:์ 074 326 510 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว ยะลา 
ทีอ่ยู:่ ศนูยอํ์านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต ้
(ศอ.บต) ถนนสขุยางค ์อําเภอเมอืง จังหวดัยะลา  
โทรศัพท:์ 073 274 526 , 274 036 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว มนีบรุ ีทีอ่ยู ่: ศนูย์
การคา้บิ๊กซ ีสวุนิทวงศ ์ชัน้ 2 แขวงมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 
10510  
โทรศัพท ์: 02 024 8362/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอื
เดนิทาง หากถกูตอ้งครบถว้นจะแจกบัตรควิ และเรยีก
ผูร้อ้งเขา้รับบรกิารตามลําดับควิ 
(หมายเหต:ุระยะเวลาดังกลา่ว นับตัง้แตเ่วลาที่
ประชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  

15 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เรยีกผูร้อ้งเขา้รับบรกิารตามควิ วดัสว่นสงู 
(หมายเหต:ุระยะเวลาดังกลา่ว นับตัง้แตเ่วลาที่
ประชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  
 

5 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
3) การพจิารณา 

เขา้บธูบรกิาร ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืน่คํารอ้ง
ขอทําหนังสอืเดนิทางอกีครัง้ ตรวจสอบขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลูของกระทรวงการตา่งประเทศ ตรวจสอบ
ขอ้มลูจากสว่นบรหิารและพัฒนาเทคโนโลยกีาร
ทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก็บ
ขอ้มลูชวีมาตร ไดแ้ก ่รปูใบหนา้ ลายนิว้มอื 10 นิว้ 
ลายมอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทาง และทําสญัญายนิยอม
ชดใชค้า่เสยีหายของผูท้ีจ่ะเดนิทางไปตา่งประเทศ 
(หมายเหต:ุระยะเวลาดังกลา่ว นับตัง้แตเ่วลาที่
ประชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  

20 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 
 

4) - 
ชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุระยะเวลาดังกลา่ว นับตัง้แตเ่วลาที่
ประชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร)  

5 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 
 

5) การพจิารณา 
ผลติหนังสอืเดนิทาง และตรวจสอบความถกูตอ้งของ
หนังสอืเดนิทาง 
(หมายเหต:ุ -)  
 

2 วนัทําการ กองหนังสอืเดนิทาง 
 

6) - 
รับเลม่หนังสอืเดนิทาง (รับดว้ยตนเอง) 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาดังกลา่ว นับตัง้แตเ่วลาที่
ประชาชนเขา้รับบรกิารตามจดุใหบ้รกิาร ))  

5 นาท ี กองหนังสอืเดนิทาง 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(บัตรประจําตัวประชาชนตอ้งยังมอีายกุารใชง้าน 
และยังไมถ่กูยกเลกิ) 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

สตูบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูเ้ยาวอ์ายยุังไมถ่งึ 15 ปีบรบิรูณ์ และยัง
ไมไ่ดทํ้าบัตรประจําตัวประชาชน) 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทางเลม่เดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีเคยทําหนังสอืเดนิทาง และหนังสอื
เดนิทางเลม่เดมิยังมอีายกุารใชง้าน หรอืใบแจง้ความ กรณี

กองหนังสอืเดนิทาง 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

หนังสอืเดนิทางเลม่เดมิทีย่ังมอีายกุารใชง้านสญูหาย) 
4) 

 
บตัรประจําตวัประชาชนของบดิาทีย่งัมอีายกุารใชง้าน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1) กรณีบดิาเป็นชาวตา่งชาตใิหใ้ชห้นังสอื
เดนิทางฉบับจรงิของบดิา (2) บดิาและมารดาตอ้งมาลงนาม
ใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีใ่นวนัรับคํารอ้ง เวน้แตเ่ขา้
กรณีหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข ในการยืน่คําขออยา่งใด
อยา่งหนึง่ตามขอ้ 1.1 - 1.6 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนของมารดาทีย่งัมอีายกุารใช้
งาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1) กรณีมารดาเป็นชาวตา่งชาตใิหใ้ชห้นังสอื
เดนิทางฉบับจรงิของมารดา (2) บดิาและมารดาตอ้งมาลง
นามใหค้วามยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ทีใ่นวนัรับคํารอ้ง เวน้แต่
เขา้กรณีหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข ในการยืน่คําขออยา่งใด
อยา่งหนึง่ตามขอ้ 1.1 - 1.6 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

6) 
 

บตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ หรอืผูร้บับตุรบญุ
ธรรม หรอืผูม้อีาํนาจปกครองตามคาํส ัง่ศาล แลว้แต่
กรณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

7) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไป
ตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

บนัทกึคาํใหก้ารรบัรองปกครองบตุร (ป.ค.14) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

บนัทกึการหยา่ทีร่ะบใุหบ้ดิา หรอืมารดาเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ
ปกครองผูเ้ยาวแ์ตผู่เ้ดยีว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

11) 
 

ทะเบยีนการรบับตุรบญุธรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ 

- 

12) 
 

ใบมรณบตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

13) 
 

คาํส ัง่ศาล ซึง่ระบชุือ่ผูม้อีาํนาจปกครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมการทําหนงัสอืเดนิทาง 

(หมายเหต:ุรายละเอยีดเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการยืน่คําขอ)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมการทําหนงัสอืเดนิทางเลม่ดว่นไดร้บัเลม่
ในวนัทําการถดัไป 
(หมายเหต:ุรายละเอยีดเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการยืน่คําขอ)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  
 

3) คา่ธรรมเนยีมการทําหนงัสอืเดนิทางเลม่ดว่นไดร้บัเลม่
ในวนัทําการเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุรายละเอยีดเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการยืน่คําขอ)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

4) คา่ธรรมเนยีมการทําหนงัสอืเดนิทางฮจัญ ์
(หมายเหต:ุหากผูท้ีจ่ะเดนิทางไปประกอบพธิฮีัจญม์คีวาม
ประสงคท์ีจ่ะทําหนังสอืเดนิทางเลม่ดว่น ก็จะตอ้งยืน่ขอ
หนังสอืเดนิทางบคุคลท่ัวไป อาย ุ5 ปี (คา่ธรรมเนยีม 1,000 
บาท) โดยใหป้ฏบิัตติามตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข
ในการยืน่คําขอ และคดิอัตราคา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง
เลม่ดว่น 2,000 หรอื 3,000 บาท แลว้แตก่รณี)  
 
 
 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 



ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย
ละ) 

5) คา่ธรรมเนยีมการจดัสง่ไปรษณีย ์(EMS) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  
 

6) คา่ธรรมเนยีมการจดัสง่ไปรษณีย ์ (Passport Speed 
Post - PSP) 
(หมายเหต:ุใหบ้รกิารเฉพาะทีก่รมการกงสลุเทา่นัน้)  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  
 

7) คา่ธรรมเนยีมการคดัสาํเนาคูม่อืประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองหนังสอืเดนิทาง กรมการกงสลุ ทีอ่ยู ่123 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลักสี ่กรงุเทพฯ 10210 
หมายเลขโทรศัพท ์02 981 7257  โทรสาร 02 981 7256 
(หมายเหต:ุ -)  

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

 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตัวอยา่งหนังสอืใหค้วามยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ตัวอยา่งหนังสอืมอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ตัวอยา่งบนัทกึคําใหก้ารรับรองปกครองบตุร (ป.ค.14) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
(1) การจัดสง่เลม่ทางไปรษณียเ์ป็นความรับผดิชอบของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด ซึง่โดยเฉลีย่ใชเ้วลา
ดังนี ้
     -การขอรับบรกิารไปรษณียด์ว่นพเิศษ (PSP) ใหบ้รกิารเฉพาะทีก่รมการกงสลุเทา่นัน้ ซึง่จะไดรั้บเลม่
ภายใน3 วนัทําการ (เฉพาะพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล) 
     -การจัดสง่เลม่ทางไปรษณีย ์(EMS) จะไดรั้บเลม่ประมาณ5-7 วนัทําการ 
 
(2) การขอหนังสอืเดนิทางไปประกอบพธิฮีัจญ ์(อายหุนังสอืเดนิทาง2 ปี) ใหย้ืน่คํารอ้งดว้ยตนเอง                   
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเดยีวกับการขอหนังสอืเดนิทางบคุคลท่ัวไป พรอ้มแสดงหลักฐานเพิม่เตมิ คอื 
หนังสอืจากสํานักจฬุาราชมนตร ีหรอืหนังสอืจากคณะกรรมการกลางอสิลามประจําจังหวดัรับรองสถานะ           
การเดนิทางไปประกอบพธิฮีัจญ ์
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