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   Check list การเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

กรณีหนังสือเดนิทางส าหรับผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป) 
เอกสารส าคัญที่จะต้องเตรียมมา 
            1. ค ำร้องหนงัสือเดินทำง และหนงัสือยืนยนัควำมถูกตอ้งท่ีกรอกแลว้ อยำ่งละ 1 ชุด  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้อง) 
                 (ดาวน์โหลดฟอร์มหนงัสือยืนยัน) 
            2. หนงัสือเดินทำงฉบบัจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด (หนำ้ท่ีมีรูปถ่ำย) 
            3. บตัรประจ ำตวัประชำชนไทย (ฉบบัจริงท่ีมีอำยอุยูเ่ท่ำนั้น) พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
            4. ค่ำธรรมเนียม 350 โครนำสวีเดน (ส ำหรับ 5 ปี ) และ 500 โครนำสวีเดน (ส ำหรับ 10 ปี)  (โปรดช ำระค่ำธรรมเนียมดว้ยกำร Swish)  
            5. ซองส่งหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่กลบัทำงไปรษณีย ์สำมำรถเลือกท ำได ้วิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
                 5.1 ลงทะเบียน  REK จำก เวบ็ไซตข์องกรมไปรษณียส์วีเดน ไดท่ี้  https://portal.postnord.com/skickadirekt/  (เลือก REK และ  
                   เลือก 100 กรัม ) ปร๊ินท ์Label ออกมำแปะบนซองเปล่ำ หรือ 
                 5.2 ติดแสตมป์ ส ำหรับซองน ้ำหนกั 100 กรัม (โปรดเช็ครำคำไดท่ี้ postnord.se) ลงบนซองเปล่ำ พร้อมจ่ำหนำ้ซองโดยเขยีน ช่ือ/ท่ีอยู ่
                 ของผูรั้บ 
 
            เอกสำรเพ่ิมเติม 
            1. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (กรณี ช่ือ/นำมสกุล ในบตัรประชำชนและหนงัสือเดินทำงไม่ตรงกนั (ใบเปลียนช่ือตอ้งเป็นเอกสำรจำก 
            ทำงกำรไทยเท่ำนั้น 
            2. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรณี ช่ือ/นำมสกุล ในทะเบียนบำ้นไม่ตรงกบัหนงัสือเดินทำงหรือบตัรประชำชน) 
            3. หำกหนงัสือเดินทำงเลม่เดิมสูญหำยและยงัมีอำยอุยู ่ตอ้งท ำกำรแจง้ควำมก่อนและน ำใบแจง้ควำมจำกเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจทอ้งถ่ินสวีเดน
มำแสดงดว้ย 
 

หมายเหตุ              1. ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรท ำหนงัสือเดินทำงพร้อมทั้งเตรียมเอกสำรไดท่ี้ http://thaiembassy.se/th/หนงัสือเดินทำง 
                             2. เอกสำรท่ีส ำเนำมำจะตอ้งชดัเจน และเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถเรียกเอกสำรเพ่ิมเติมไดแ้ลว้แต่กรณี 
 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิม่เติม    กรุณำสอบถำมฝ่ำยหนงัสือเดินทำงไดท่ี้หมำยเลข 08-588 04 255 (ระหว่ำงเวลำ 14.00 – 16.00 น.)  
                                               หรือในวนัและเวลำรำชกำร   อีเมล passport@thaiembassy.se 

 

Royal Thai Embassy, Stockholm 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

 

http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/passport-application-10-yr.pdf
http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/passport-application-10-yr.pdf
http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/pdf-letter-thai-pass.pdf
http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/pdf-letter-thai-pass.pdf
https://portal.postnord.com/skickadirekt/
http://thaiembassy.se/th/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/
mailto:passport@thaiembassy.se
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Check list การเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

กรณีหนังสือเดนิทางส าหรับผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) 

เอกสำรของผูเ้ยำว ์
             1. ค  ำร้องหนงัสือเดินทำง และหนงัสือยืนยนัควำมถูกตอ้งท่ีกรอกแลว้ อยำ่งละ 1 ชุด  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้อง) 
                 (ดาวน์โหลดฟอร์มหนงัสือยืนยัน) 
              2. หนงัสือเดินทำงไทยฉบบัจริงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด (หากม)ี 
              3. ส ำเนำสูติบตัรไทย 1 ชุด 
              4. บตัรประจ ำตวัประชำชนไทย (ฉบบัจริงท่ียงัมีอำยอุยูเ่ทำ่นั้น) พร้อมส ำเนำ 1 ชุด (หากเคยท าบัตรแล้ว)  
              5. ส ำเนำทะเบียนบำ้นไทยของผูเ้ยำว ์(ยกเวน้กรณีขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มแรกใหบุ้ตร ไม่ตอ้งแสดง) 
              6. ค่ำธรรมเนียม 350 โครนำสวีเดน  (โปรดช ำระค่ำธรรมเนียมดว้ยกำร Swish) 
              7. ซองส่งกลบัทำงไปรษณียม์ำ สำมำรถเลือกท ำได ้วิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
                  7.1 ลงทะเบียน  REK จำก เวบ็ไซตข์องกรมไปรษณียส์วีเดน ไดท่ี้  https://portal.postnord.com/skickadirekt/  (เลือก REK และ  
                   เลือก 100 กรัม ) ปร๊ินท ์Label ออกมำแปะบนซองเปล่ำ หรือ 
                 7.2 ติดแสตมป์ ส ำหรับซองน ้ำหนกั 100 กรัม (โปรดเช็ครำคำไดท่ี้ postnord.se) ลงบนซองเปล่ำ พร้อมจ่ำหนำ้ซองโดยเขยีน ช่ือ/ท่ีอยู่ 
                 ของผูรั้บ 
 

เอกสำรของบิดำ-มำรดำ กรณีปกครองบตุรร่วมกนั หรือกำรขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มแรกใหบุ้ตร 
            1. บตัรประจ ำตวัประชำชนไทยฉบบัจริงของบิดำหรือมำรดำ (ท่ีมีอำยอุยู)่ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 

            2. บตัรประจ ำตวัสวีเดน/ต่ำงชำติ (ID Card) หรือ Körkort (ใบขบัขี่) ตอ้งมีอำยอุยู ่ของบิดำ/มำรดำ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด   
        3. หนงัสือเดินทำงไทยฉบบัจริงของบิดำหรือมำรดำ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
        4. หนงัสือเดินทำงสวีเดน/ต่ำงชำติ ของบิดำหรือมำรดำ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 

 

หมำยเหตุ   ผูป้กครองทั้งบิดำและมำรดำตอ้งมำลงนำมให้ควำมยินยอมใหบุ้ตรมีหนงัสือเดินทำงดว้ยตนเอง หรือหำกคนใดคนหน่ึงอยูป่ระเทศ

ไทยไม่สำมำรถเดินทำงมำลงนำมไดท่ี้สถำนเอกอคัรรำชทตูฯ จะตอ้งมีเอกสำร หนงัสือยินยอม (มีอำยไุม่เกิน 90 วนั) ออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

ของผูป้กครองท่ีไม่สำมำรถมำแสดงตนไดม้ำแสดงดว้ย และสถำนเอกอคัรรำชทูตฯ สำมำรถเรียกขอเอกสำรเพ่ิมเติมไดห้ำกจ ำเป็น    

 

 

Royal Thai Embassy, Stockholm 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

 

http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/passport-application-10-yr.pdf
http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/passport-application-10-yr.pdf
http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/pdf-letter-thai-pass.pdf
http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/pdf-letter-thai-pass.pdf
https://portal.postnord.com/skickadirekt/
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เอกสารของบิดา - มารดา กรณีมอี านาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว (เน่ืองจากการหย่า หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกนั) 
 
             1. บตัรประจ ำตวัประชำชนไทยฉบบัจริงของผูป้กครองบตุร (ท่ียงัมีอำยอุยู)่ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
             2. หนงัสือเดินทำงไทยฉบบัจริง ของผูป้กครองบุตร พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
             3. หลกัฐำนกำรมีสิทธิปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
                           ส ำเนำใบปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ปค. 14) ท่ีสมบูรณ์ รวมถึงบนัทึกสอบสวนพร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
                            ส ำเนำใบส ำคญักำรหยำ่ ทะเบียนหยำ่และบนัทึกกำรหยำ่ท่ีระบุกำรมีอ ำนำจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 
                            ส ำเนำใบมรณบตัรไทย พร้อมส ำเนำ 1 ชุด  
                            ค  ำส่ังศำลหรือหนงัสือปกครองบุตรออกให้โดยศำลสวีเดน/ลตัเวีย จะตอ้งน ำเอกสำรดงักล่ำวไป (1) รับรองผำ่นกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศของสวีเดน/ลตัเวีย  (2) แปลเป็นภำษำไทย และ (3) รับรองจำกสถำนเอกอคัรรำชทูตฯ ก่อน จึงจะสำมำรถใชป้ระกอบค ำร้อง
หนงัสือเดินทำงของผูเ้ยำวไ์ด ้
                             ส ำเนำทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของไทย 

 

 

หมำยเหตุ              1. ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรท ำหนงัสือเดินทำงพร้อมทั้งเตรียมเอกสำรไดท่ี้ http://thaiembassy.se/th/หนงัสือเดินทำง 
                             2. เอกสำรท่ีส ำเนำมำจะตอ้งชดัเจน และเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถเรียกเอกสำรเพ่ิมเติมไดแ้ลว้แต่กรณี 
 

หำกท่ำนมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติม    กรุณำสอบถำมฝ่ำยหนงัสือเดินทำงไดท่ี้หมำยเลข 08-588 04 255 (ระหว่ำงเวลำ 14.00 – 16.00 น.)  
                                               หรือในวนัและเวลำรำชกำร  อีเมล passport@thaiembassy.se 

 

 
 

     

Royal Thai Embassy, Stockholm 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

 

http://thaiembassy.se/th/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/
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