หนังสื อเดินทาง
หลักเกณฑ์ ทวั่ ไป
1. หนังสื อเดินทางไทย มี 4 ประเภท ได้แก่ หนังสื อเดินทางทูต หนังสื อเดินทางราชการ หนังสื อ
เดินทางบุคคลทัว่ ไป และหนังสื อเดินทางชัว่ คราว
2. หนังสื อเดินทางไทยจะออกให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น
3. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี บริ บูรณ์) ให้ยนื่ คาขอต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง
4. ในกรณี ผรู ้ ้องที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนาบิดามารดา หรื อผูป้ กครองโดยชอบธรรม มาลงนามยินยอม
ชดใช้ค่าเสี ยหายในแบบคาร้องต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย หากมาแสดงตนพร้อมกัน
ไม่ได้ ให้ผทู ้ ี่ไม่มาทาเป็ นหนังสื อแสดงความยินยอมตามเงื่อนไข และแบบวิธีที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
5. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรื อยับยั้งการขอหรื อแก้ไขหนังสื อเดินทางในกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1 เมื่อผูร้ ้องมีหนังสื อเดินทางประเภทเดียวกันที่ยงั คงใช้ได้อยู่
5.2 เมื่อได้รับแจ้งว่าผูร้ ้องเป็ นผูซ้ ่ ึ งกาลังรับโทษในคดีอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการปล่อยตัว
ชัว่ คราว หรื อเป็ นผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาที่มีหมายจับไว้แล้ว ซึ่งศาลหรื อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ เห็น
ว่าไม่ควรออกหนังสื อเดินทางให้
5.3 เมื่อผูร้ ้องเป็ นผูท้ ี่ศาลหรื อเจ้าพนักงานที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นสัง่ ห้ามไม่ให้เดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร
5.4 เมื่อผูร้ ้องกระทาผิดกฏหมายหรื อระเบียบปฏิบตั ิทางราชการ ซึ่งขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อปิ ดบังความจริ งอันเป็ นเท็จอันเป็ นสาระสาคัญ หรื อแสดงเอกสารหลักฐาน
อันเป็ นเท็จในการขอหนังสื อเดินทาง หรื อไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ หรื อหากเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรจะเป็ นภัยต่อสวัสดิภาพของผูเ้ ดินทางเองหรื อจะกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงปลอดภัย
หรื อชื่ อเสี ยงและเกียรติภูมิของประเทศไทย
5.5 พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรื อยับยั้งการขอและออกหนังสื อเดินทางให้แก่ผรู ้ ้องซึ่ ง
หนังสื อเดินทางเดิมสู ญหายเกินกว่า 2 ครั้งในรอบ 1 ปี นับจากวันขอครั้งแรก จนกว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะพิสูจน์ได้วา่ เป็ น
การสู ญหายโดยสุ จริ ต
6. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยกเลิกและเรี ยกคืนหนังสื อเดินทางได้ เมื่อปรากฎว่า
6.1 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางเป็ นผูซ้ ่ ึ งขาดคุณสมบัติที่จะขอหนังสื อเดินทางประเภทนั้น
6.2 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางเป็ นบุคคลที่ไม่อาจออกหนังสื อเดินทางให้ได้
6.3 มีเหตุเชื่อได้วา่ ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางได้หนังสื อเดินทางนั้นมาโดยมิชอบ
6.4 หนังสื อเดินทางนั้น อยูใ่ นครอบครองของบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

6.5 ทางราชการได้ทดรองจ่ายเงินช่วยเหลือส่ งตัวผูถ้ ือหนังสื อเดินทางกลับประเทศไทย
และผูถ้ ือได้ทาสัญญากับทางราชการว่าจะชดใช้เงินจานวนที่ทางราชการได้ทดรองจ่ายไปคืนให้ทางราชการ
แต่ผถู ้ ือยังไม่ได้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการจนครบตามเงื่อนไขในสัญญา
6.6 พิจารณาเห็นว่า หากให้ผถู ้ ือหนังสื อเดินทางยังคงอยูใ่ นต่างประเทศต่อไป อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ประเทศไทย หรื อต่างประเทศได้
7. กระทรวงการต่างประเทศมีอานาจยึดหนังสื อเดินทางที่ถูกยกเลิกจากผูถ้ ือหนังสื อเดินทางหรื อ
ผูค้ รอบครองหนังสื อเดินทาง และมีอานาจยึดเล่มหนังสื อเดินทางจากผูค้ รอบครองซึ่ งไม่มีอานาจหน้าที่ในการ
ครอบครองได้
8. ในกรณี ที่ผรู ้ ้องสะกดชื่อภาษาอังกฤษออกเสี ยงแตกต่างจากภาษาไทยอย่างชัดเจน จนทาให้เข้าใจผิด
ในตัวบุคคล พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสะกดชื่อให้โดยดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศราชบัณฑิตยสถาน
9. เงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสื อเดินทาง ซึ่ งผูย้ นื่ คาร้องได้ชาระให้แก่ทางราชการไปแล้วนั้น
ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใด
10. กระทรวงการต่างประเทศ สงวนสิ ทธิ ที่จะทาลายหรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับหนังสื อเดินทาง
ซึ่ งออกให้แก่ผรู ้ ้องไว้แล้ว แต่ไม่มีผมู ้ ารับหนังสื อเดินทางนั้นตามกาหนดเวลานัด เป็ นเวลาเกินกว่า 90 วันขึ้นไป
เอกสารประกอบคาร้ อง
1. กรณี บรรลุนิติภาวะ
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนกันได้ ตามที่กฏหมายรับรอง
- บัตรข้าราชการ (กรณี หนังสื อเดินทางราชการ)
- หนังสื อจากหน่วยงานต้นสังกัดอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการหรื อศึกษาต่อ (หนังสื อเดินทางราชการ)
- หนังสื อเดินทางเล่มเดิม
- หนังสื อแจ้งความจากตารวจท้องถิ่น (กรณี หนังสื อเดินทางสู ญหาย)
- สาเนาหนังสื อเดินทางเล่มเดิม (กรณี หนังสื อเดินทางสู ญหาย)
- สาเนาทะเบียนบ้าน (หากมี)
2. กรณี ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
- สู ติบตั รไทย หรื อบัตรประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนกันได้ตามที่กฏหมายรับรอง
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทางของบิดาและมารดา หรื อหลักฐานแสดงความ
เกี่ยวพันและการมีอานาจปกครองผูร้ ้อง
- ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา หากเป็ นทะเบียนสมรสของต่างประเทศ ต้องแปลเป็ นภาษาไทย
หรื อภาษาอังกฤษ และรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเจ้าของเอกสารก่อน

3. กรณี พระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนา
- ใบสุ ทธิพระภิกษุ/ สามเณร
- สาเนาทะเบียนบ้าน/ วัด
- สาเนาใบตราตั้ง กรณี ประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสื อเดินทาง
- เอกสารแสดงการได้รับอนุ ญาตให้เดินทางไปต่างประเทศจากมหาเถรสมาคม
ข้ อพึงระวัง
- หนังสื อเดินทางจะออกโดยอ้างถึงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรตามที่ปรากฎในบัตรประชาชนเป็ นหลัก
- กรณี มีการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรื อนามสกุล และผูร้ ้องต้องการใช้ชื่อและนาม สกุลใหม่ในหนังสื อเดินทาง
ผูร้ ้องต้องดาเนิ นการเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชนให้ถูกต้องก่อนยืน่ ขอหนังสื อเดินทาง
- ควรเปลี่ยนหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ ก่อนหนังสื อเดินทางฉบับเดิมหมดอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
หลักเกณฑ์ การออกหนังสื อเดินทางประเภทต่ างๆ
1. หนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 เริ่ มใช้ต้ งั แต่เดือนสิ งหาคม 2548 เป็ นต้นไป ผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางแบบเดิม ต้องยืน่ คาร้อง
ขอมีหนังสื อเดินทางแบบใหม่ (อิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อหนังสื อเดินทางแบบเดิมหมดอายุลง ทั้งนี้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถต่ออายุหนังสื อเดินทางฉบับเดิมได้
1.2 หนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไปมีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้
ค่าธรรมเนียม 800 คอรู น่า
ระยะเวลาการบริ การ 40 นาที (นัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)
ระยะเวลารอรับเล่ม ระหว่าง 3 สัปดาห์

2. หนังสื อเดินทางชัว่ คราว
2.1 ออกให้แก่บุคคลที่หนังสื อเดินทางสู ญหาย หรื อเสี ยหายจนใช้การไม่ได้ หรื อหนังสื อเดินทาง
ขาดอายุระหว่างอยูต่ ่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสื อเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะ
เดินทางเป็ นการเร่ งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

2.2 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกหนังสื อเดินทางชัว่ คราว เป็ น รายกรณี โดยพิจารณาตาม
ความเหตุผลความจาเป็ นและความเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณี ของผูถ้ ือหนังสื อเดินทางราชการ หรื อบุคคลทัว่ ไป ที่
เดินทางผ่านสาธาณรัฐเช็กในลักษณะท่องเที่ยว หรื อราชการ ภายในเวลาอันสั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
พิจารณาออกหนังสื อสาคัญประจาตัว (Certificate of Identity) เพื่อใช้แทนหนังสื อเดินทาง สาหรับเดินทางกลับ
ประเทศไทยก่อนเป็ นอันดับแรก
2.3 หนังสื อเดินทางชัว่ คราว มีอายุ 1 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้
ค่าธรรมเนียม 270 คอรู น่า
ระยะเวลาการบริ การ 1 ชัว่ โมง

3. หนังสื อสาคัญประจาตัว (Certificate of Identity) ออกให้กรณี ต่อไปนี้
3.1 เมื่อหนังสื อเดินทางของบุคคลนั้นถูกยกเลิก
3.2 เมื่อบุคคลนั้นไม่มีหนังสื อเดินทาง หนังสื อเดินทางสู ญหาย หรื อเสี ยหายจนใช้การไม่ได้ หรื อ
หนังสื อเดินทางขาดอายุ แต่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทาให้เชื่อได้วา่ บุคคลนั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะ
เดินทางกลับประเทศไทย
3.3 หนังสื อสาคัญประจาตัวมีอายุตามความจาเป็ น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้
ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็ นอันหมดอายุ ไม่สามารถต่ออายุได้อีก
ค่าธรรมเนียม ไม่เสี ย
ระยะเวลาการบริ การ 1 ชัว่ โมง

