แบบกรอกข้ อมูล ประกอบการขอหนังสื อเดินทางอิเล็ กทรอนิกส์ (E-Passport)
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ ม
หนังสือเดินทางประเภท
วันที่
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย) Name in Thai

ราชการ
ทัว่ ไป 5 ปี
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Name in English
วันทีเ่ กิด / Date of Birth

สถานทีเ่ กิดจังหวัด/Place of Birth
ความสูง/Hight
ทีอ่ ยูใ่ นสวีเดน /Address in sweden

ทูต

เมตร /M.

โทรศัพท์มอื ถือ/Mobil Tel : +46
ผู้ติดต่ อกรณีฉุกเฉินในประเทศสวีเดน (Contact person in SWEDEN)
โทรศัพท์ Tel: + 46 ………………………………
ชื่ อ-นามสกุล/Name
ผู้ติดต่ อกรณีฉุกเฉินในประเทศไทย (ญาติ) (Contact person in THAILAND)
ชื่ อ-นามสกุล/Name
โทรศัพท์ Tel: + 66 ………………………………
การรับเล่ ม/Collecting new passport by
รับเล่มเองที่ สอท. ณ กรุ งสตอกโฮล์ม (ภายใน 30 วัน)/ Will collect new passport at the Embassy with in 30 days
ส่งกลับทางไปทีอ่ ยูข่ องคนอื่น / Send by REK post to others adress
ส่งกลับทางไปรษณี ย/์ Send by REK post

ข้ อความสาคัญโปรดอ่ านก่อนทาหนังสื อเดินทาง
ข้ าพเจ้าได้ รับทราบข้ อ มูล จากเจ้าหน้ าที่แล้ วดังต่ อ ไปนี้
1. ข้ าพเจ้าขอยืนยันชื่ อ นามสกุล ภาษาอังกฤษในหนังสื อ เดินทาง มีตัวสะกดตรงกับชื่ อ นามสกุล ในบัตรประชาชนแล้ ว หากตัวสะกดไม่ตรง
ข้ าพเจ้าจักต้ อ งแจ้งให้ เจ้าหน้ าที่ทราบด้ วย เพื่ อ ขอยืนยันการใช้ ชื่อ นามสกุล ให้ ถู กต้ อ งต่ อ ไป
2. ข้ าพเจ้าต้ อ งเข้ ามารั บหนังสื อ เดินทางเล่ มใหม่ภายใน 30 วัน หรื อ ส่ งกลับทางไปรษณีย์กด็ ี นั้น ตามวันที่ทางสถานทูตฯ กาหนดไว้
หากไม่ไปรั บตามกาหนด หนังสื อ เดินทางเล่ มใหม่ของข้ าพเจ้าจะถู กยกเลิกตามระเบียบของกระทรวงฯ
3. หากข้ าพเจ้าไม่ได้ มารั บหนังสื อ เดินทางเล่ มใหม่ตามวันเวลาที่ส ถานทูตฯ กาหนดไว้ แล้ วนั้น และกระทรวงฯ ได้ ทาการยกเลิก
หนังสื อ เดินทางเล่ มใหม่ของข้ าพเจ้าไปแล้ ว ตามระเบียบของกระทรวงฯ ข้ าพเจ้าต้ อ งทาหนังสื อ เดินทางเล่ มใหม่และเสี ยค่ าธรรมเนียมใหม่
4. เมื่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ ดาเนินการส่ งคาร้ อ งของท่ านไปในระบบแล้ ว หากคาร้ อ งติดขัดข้ อ ง เช่ นเอกสารไม่ครบถ้ วน
หรื อ ข้ อ เท็จจริ งในเอกสาร ใช้ รับรองไม่ได้ หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองหนังสื อ เดินทาง กระทรวงการต่ างประเทศจาเป็ นต้ อ งยกเลิก
คาร้ อ งของท่ านไป ข้ าพเจ้ารั บทราบว่ าค่ าธรรมเนียมหนังสื อ เดินทาง ซึ่งผู้ยื่นคาร้ อ งได้ ชาระให้ แก่ทางราชการแล้ ว ไม่ส ามารถเรี ยกคืน
ได้ ทุกกรณี ผู้ร้อ งต้ อ งเดินทางมาทาหนังสื อ เดินทางและรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการทาหนังสื อ เดินทางเล่ มใหม่ด้วยตนเอง
5. ข้ าพเจ้าได้ อ่ านข้ อ ความข้ างต้ น รั บทราบข้ อ มูล และขอยืนยันลงลายมือ ชื่ อ ไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่ อ..............................................................................
วันที่

เช็คลิสต์

การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการทาหนังสื อเดินทางใหม่
(สำหรับกำรรับบริ กำรที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ณ กรุ งสตอกโฮล์ม)

เอกสารประกอบการทาหนังสือเดินทางสาหรับผู้ใหญ่
เอกสารสาคัญที่จะต้ องเตรียมมา
1.

คำร้องหนังสื อเดินทำง 1 ชุด (จะต้องกรอกข้อมูลและเซ็นลำยมือชื่อมำเรี ยบร้อย) ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ thaiembassy.se

2. หนังสื อเดินทำงตัวจริ ง+สำเนำ 1 ชุด (หน้ำที่มีรูปถ่ำย)
3.

บัตรประจำตัวประชำชนไทยตัวจริ งที่ยงั มีอำยุอยู่ +สำเนำบัตร 1 ชุด

4.

สำเนำทะเบียนบ้ำนไทย (หน้ำที่มีที่อยูแ่ ละหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก)

5.

ค่ำธรรมเนียม 350 SEK (เงินสดเท่ำนั้น)

เอกสารเพิม่ เติม (หำกผูร้ ้องเข้ำข่ำยกรณี ดงั ต่อไปนี้)
กรณีที่มกี ารเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล
6.

สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ต้องเป็ นเอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุลที่ออกโดยเขต /อำเภอจำกประเทศไทยเท่ำนั้น

กรณีที่หนังสื อเดินทางสู ญหายหรือถูกขโมย
7. ใบแจ้งควำมจำกสถำนีตำรวจ กรณี ที่หนังสื อเดินทำงนั้นยังมีอำยุอยู่
8.

สำเนำหนังสื อเดินทำงเล่มเดิมที่สูญหำย

การจัดส่ งหนังสื อเดินทางเล่มใหม่
กรณีที่ต้องการให้ จัดส่ งหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ ให้ ท่านทางไปรษณีย์
9. ซองส่งกลับทำงไปรษณีย์ (กรุ ณำทำซองจดหมำยลงทะเบียนจำก www.postnord.se)

หมายเหตุ

1. กรุ ณำตรวจสอบรำยละเอียดกำรเตรี ยมเอกสำรและกำรเตรี ยมตัวเพื่อรับบริ กำรทำหนังสื อเดินทำงไทยได้ที่ ” ข้อมูลสำคัญ ”
ในเว็บไซต์สถำนทูต (บริ กำร-หนังสื อเดินทำง)
2. เอกสำรที่สำเนำมำจะต้องชัดเจน
3. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเรี ยกเอกสำรเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี

