
 
 

 

หนังสือเดนิทาง 
 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไป  
 

1. หนงัสือเดินทางไทย มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทางทูต หนงัสือเดินทางราชการ หนงัสือ
เดินทางบุคคลทัว่ไป และหนงัสือเดินทางชัว่คราว  

2. หนงัสือเดินทางไทยจะออกใหเ้ฉพาะบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น  
3. บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ (อาย ุ20 ปีบริบูรณ์) ใหย้ืน่ค  าขอต่อสถานเอกอคัรราชทูตฯ ดว้ยตนเอง  
4. ในกรณีผูร้้องท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งน าบิดามารดา หรือผูป้กครองโดยชอบธรรม มาลงนามยนิยอม

ชดใชค้่าเสียหายในแบบค าร้องต่อหนา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ ดว้ย หากมาแสดงตนพร้อมกนั
ไม่ได ้ใหผู้ท่ี้ไม่มาท าเป็นหนงัสือแสดงความยนิยอมตามเง่ือนไข และแบบวธีิท่ีกระทรวงการต่างประเทศก าหนด  

5. พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิเสธหรือยบัย ั้งการขอหรือแกไ้ขหนงัสือเดินทางในกรณีดงัต่อไปน้ี  
5.1 เม่ือผูร้้องมีหนงัสือเดินทางประเภทเดียวกนัท่ียงัคงใชไ้ดอ้ยู ่ 
5.2 เม่ือไดรั้บแจง้วา่ผูร้้องเป็นผูซ่ึ้งก าลงัรับโทษในคดีอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการปล่อยตวั

ชัว่คราว หรือเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาท่ีมีหมายจบัไวแ้ลว้ ซ่ึงศาลหรือพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เห็น
วา่ไม่ควรออกหนงัสือเดินทางให ้ 

5.3 เม่ือผูร้้องเป็นผูท่ี้ศาลหรือเจา้พนกังานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนสั่งหา้มไม่ใหเ้ดินทาง
ออกนอกราชอาณาจกัร  

5.4 เม่ือผูร้้องกระท าผดิกฏหมายหรือระเบียบปฏิบติัทางราชการ ซ่ึงขดัต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือปิดบงัความจริงอนัเป็นเทจ็อนัเป็นสาระส าคญั หรือแสดงเอกสารหลกัฐาน
อนัเป็นเทจ็ในการขอหนงัสือเดินทาง หรือไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศได ้หรือหากเดินทางออก 
นอกราชอาณาจกัรจะเป็นภยัต่อสวสัดิภาพของผูเ้ดินทางเองหรือจะกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงปลอดภยั  
หรือช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย 

5.5 พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิเสธหรือยบัย ั้งการขอและออกหนงัสือเดินทางให้แก่ผูร้้องซ่ึง
หนงัสือเดินทางเดิมสูญหายเกินกวา่ 2 คร้ังในรอบ 1 ปี นบัจากวนัขอคร้ังแรก จนกวา่บุคคลผูน้ั้นจะพิสูจน์ไดว้า่เป็น
การสูญหายโดยสุจริต  

6. พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถยกเลิกและเรียกคืนหนงัสือเดินทางได้ เม่ือปรากฎวา่  
6.1 ผูถื้อหนงัสือเดินทางเป็นผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัท่ีจะขอหนงัสือเดินทางประเภทนั้น  
6.2 ผูถื้อหนงัสือเดินทางเป็นบุคคลท่ีไม่อาจออกหนงัสือเดินทางใหไ้ด ้ 
6.3 มีเหตุเช่ือไดว้า่ ผูถื้อหนงัสือเดินทางไดห้นงัสือเดินทางนั้นมาโดยมิชอบ  
6.4 หนงัสือเดินทางนั้น อยูใ่นครอบครองของบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
 
 



 
 

 
6.5 ทางราชการไดท้ดรองจ่ายเงินช่วยเหลือส่งตวัผูถื้อหนงัสือเดินทางกลบัประเทศไทย  

และผูถื้อไดท้  าสัญญากบัทางราชการวา่จะชดใชเ้งินจ านวนท่ีทางราชการไดท้ดรองจ่ายไปคืนใหท้างราชการ 
แต่ผูถื้อยงัไม่ไดช้ดใชเ้งินคืนแก่ทางราชการจนครบตามเง่ือนไขในสัญญา  

6.6 พิจารณาเห็นวา่ หากใหผู้ถื้อหนงัสือเดินทางยงัคงอยูใ่นต่างประเทศต่อไป อาจก่อใหเ้กิด 
ความเสียหายแก่ประเทศไทย หรือต่างประเทศได ้ 

7. กระทรวงการต่างประเทศมีอ านาจยดึหนงัสือเดินทางท่ีถูกยกเลิกจากผูถื้อหนงัสือเดินทางหรือ  
ผูค้รอบครองหนงัสือเดินทาง และมีอ านาจยดึเล่มหนงัสือเดินทางจากผูค้รอบครองซ่ึงไม่มีอ านาจหนา้ท่ีในการ
ครอบครองได ้ 

8. ในกรณีท่ีผูร้้องสะกดช่ือภาษาองักฤษออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยอยา่งชดัเจน จนท าใหเ้ขา้ใจผดิ 
ในตวับุคคล พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจสะกดช่ือให้โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ห่งประกาศราชบณัฑิตยสถาน  

9. เงินค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูย้ืน่ค  าร้องไดช้ าระใหแ้ก่ทางราชการไปแลว้นั้น  
ไม่สามารถเรียกคืนได ้ไม่วา่กรณีใด  

10. กระทรวงการต่างประเทศ สงวนสิทธิท่ีจะท าลายหรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบัหนงัสือเดินทาง 
ซ่ึงออกใหแ้ก่ผูร้้องไวแ้ลว้ แต่ไม่มีผูม้ารับหนงัสือเดินทางนั้นตามก าหนดเวลานดั เป็นเวลาเกินกวา่ 90 วนัข้ึนไป  
 
เอกสารประกอบค าร้อง  
 

1. กรณีบรรลุนิติภาวะ  
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนท่ีใชแ้ทนกนัได ้ตามท่ีกฏหมายรับรอง  
- บตัรขา้ราชการ (กรณีหนงัสือเดินทางราชการ)  
- หนงัสือจากหน่วยงานตน้สังกดัอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการหรือศึกษาต่อ (หนงัสือเดินทางราชการ)  
- หนงัสือเดินทางเล่มเดิม  
- หนงัสือแจง้ความจากต ารวจทอ้งถ่ิน (กรณีหนงัสือเดินทางสูญหาย)  
- ส าเนาหนงัสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีหนงัสือเดินทางสูญหาย)  
- ส าเนาทะเบียนบา้น (หากมี)  

2. กรณียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
- สูติบตัรไทย หรือบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืนท่ีใชแ้ทนกนัไดต้ามท่ีกฏหมายรับรอง  
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางของบิดาและมารดา หรือหลกัฐานแสดงความ

เก่ียวพนัและการมีอ านาจปกครองผูร้้อง 
- ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา หากเป็นทะเบียนสมรสของต่างประเทศ ตอ้งแปลเป็นภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษ และรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเจา้ของเอกสารก่อน  
 
 



 
 

 
3. กรณีพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนา  

- ใบสุทธิพระภิกษุ/ สามเณร  
- ส าเนาทะเบียนบา้น/ วดั  
- ส าเนาใบตราตั้ง กรณีประสงคใ์หร้ะบุสมณศกัด์ิในหนงัสือเดินทาง  
- เอกสารแสดงการไดรั้บอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศจากมหาเถรสมาคม  
 
ข้อพงึระวงั  
 

- หนงัสือเดินทางจะออกโดยอา้งถึงกบัขอ้มูลทะเบียนราษฎรตามท่ีปรากฎในบตัรประชาชนเป็นหลกั  
- กรณีมีการเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือ หรือนามสกุล และผูร้้องตอ้งการใชช่ื้อและนาม สกุลใหม่ในหนงัสือเดินทาง 
ผูร้้องตอ้งด าเนินการเปล่ียนขอ้มูลในบตัรประชาชนใหถู้กตอ้งก่อนยืน่ขอหนงัสือเดินทาง  
- ควรเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ ก่อนหนงัสือเดินทางฉบบัเดิมหมดอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
 
หลกัเกณฑ์การออกหนังสือเดินทางประเภทต่างๆ  
 

1. หนงัสือเดินทางบุคคลทัว่ไปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
1.1 เร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 เป็นตน้ไป ผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางแบบเดิม ตอ้งยืน่ค าร้อง 

ขอมีหนงัสือเดินทางแบบใหม่ (อิเล็กทรอนิกส์) เม่ือหนงัสือเดินทางแบบเดิมหมดอายุลง ทั้งน้ี  
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไม่สามารถต่ออายหุนงัสือเดินทางฉบบัเดิมได ้ 

1.2 หนงัสือเดินทางบุคคลทัว่ไปมีอายไุม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายไุด ้ 
ค่าธรรมเนียม 800 คอรูน่า  
ระยะเวลาการบริการ 40 นาที (นดัหมายวนัและเวลาล่วงหนา้)  
ระยะเวลารอรับเล่ม ระหวา่ง 3 สัปดาห์ 

 
 
 
 
2. หนงัสือเดินทางชัว่คราว 
 

2.1 ออกให้แก่บุคคลท่ีหนงัสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใชก้ารไม่ได ้ หรือหนงัสือเดินทาง
ขาดอายรุะหวา่งอยูต่่างประเทศ แต่มีหลกัฐานประกอบการขอออกหนงัสือเดินทางครบถว้น และประสงคจ์ะ
เดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ใหแ้ทนได ้ 



 
 

 
2.2 สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะพิจารณาออกหนงัสือเดินทางชัว่คราว เป็น รายกรณี โดยพิจารณาตาม

ความเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งน้ี ในกรณีของผูถื้อหนงัสือเดินทางราชการ หรือบุคคลทัว่ไป ท่ี
เดินทางผา่นสาธาณรัฐเช็กในลกัษณะท่องเท่ียว หรือราชการ ภายในเวลาอนัสั้น สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะ
พิจารณาออกหนงัสือส าคญัประจ าตวั (Certificate of Identity) เพื่อใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ส าหรับเดินทางกลบั
ประเทศไทยก่อนเป็นอนัดบัแรก  

2.3 หนงัสือเดินทางชัว่คราว มีอาย ุ1 ปี และไม่สามารถต่ออายไุด ้ 
ค่าธรรมเนียม 270 คอรูน่า  
ระยะเวลาการบริการ 1 ชัว่โมง  

 
 

 
3. หนงัสือส าคญัประจ าตวั (Certificate of Identity) ออกใหก้รณีต่อไปน้ี  
 

3.1  เม่ือหนงัสือเดินทางของบุคคลนั้นถูกยกเลิก  
3.2 เม่ือบุคคลนั้นไม่มีหนงัสือเดินทาง หนงัสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใชก้ารไม่ได ้ หรือ

หนงัสือเดินทางขาดอายุ แต่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะท าให้เช่ือไดว้า่บุคคลนั้นมีสัญชาติไทย และประสงคจ์ะ
เดินทางกลบัประเทศไทย  

3.3  หนงัสือส าคญัประจ าตวัมีอายตุามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ใชเ้ดินทางกลบัประเทศไทยได้
คร้ังเดียว เม่ือกลบัถึงประเทศไทยแลว้เป็นอนัหมดอายุ ไม่สามารถต่ออายไุดอี้ก  
ค่าธรรมเนียม ไม่เสีย  
ระยะเวลาการบริการ 1 ชัว่โมง 

 


