Förnyelse av Thai pass
För personer över 20 år
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ansökningsblankett (ladda ner ansökningsblankett från www.thaiembassy.se)
Det gamla passet och kopia
Thai ID-kort och kopia som är giltigt
Kopia på Thai husregistreringspapper (Tabien baan)
Avgift 385 SEK Endast kontanter och ta med jämna pengar
Om man har bytt namn eller efternamn (från thai myndigheten bara) ska man ha med sig
kopia på namebytespapper (Papper ska vara på thailandska och utfärdat från thai
myndigheten bara)
Om man tappat bort gamla passet som är giltig måste man ta med police anmällan
7. Om ni vill att vi skicka det nya passet med post tillbaka till er så måste ni besöka postens
hemsida www.postnord.se och köpa ett REK Porto (Köp frakt online) som ni skriver ut och
ta med samt ett C5 kuvert. Tänk på att ett REK porto som ni köpt frakt online har giltighet för
2 månader från den dag du köpa REK porto!
OBS! om ni inte ta med retur kuvert måste hämta pass själv på ambassaden!

Porto för REK inrikes. För 100 g. (köp frakt online) det kosta 83 SEK
ett kuvert för en person
- Avsändare *Privat
skriva Ambassaden adress som avsändare Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 STOCKHOLM
-Mottagare Er adress i Sverige (personen måste ha giltigt svensk ID-Handling)

Note : Vi har inge kopia service var god ta med er document kompletted
Har ni frågor vänligen maila oss på passport@thaiembassy.se

För personer under 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ansökningsblankett (ladda ner ansökningsblankett från www.thaiembassy.se)
Det gamla passet och kopia (om man har)
Thai födelseattest och kopia
Thai ID-kort och en kopia (om man har)
Kopior på Thai huspapper (om man har)
Ta med svenska pass (om man har)

Dokument för alla vårdnadshavare
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Thai ID-kort och en kopia som gilgit på vårdnadshavaren som är thailändsk.
Kopior på Thai huspapper på vårdnadshavaren som är thailändsk
Thai pass och en kopia på vårdnadshavaren som är thailändsk
ID-kort elle körkort och en kopia om den vårdnadshavare som är svensk.
passet och en kopia om den vårdnadshavare som är svensk
Avgift 385 SEK endast kontanter ta med jämna pengar
Om man är ensamvårdnadshavare så ska man ha intyg från thailändsk myndighet som
styrker det. Om ena vårdnadshavare är död behöver man ha med sig kopia på dödsintyget
14. om man har bytt namn eller efternamn ska man ha med sig kopia pånamebytespapper (från
thai myndigeten) och kopior på vigselbevis
15. Om ni vill att vi skicka det nya passet med post tillbaka till er så måste ni besöka postens
hemsida och köpa ett REK Porto (Köp frakt online) som ni skriver ut och ta med samt ett C5
kuvert. (REK porto För 100 g. det kosta 83 SEK ett kuvert för en person) se detalj ovan på!

OBS! Båda vårdnadshavare måste närvara när man gör passet.

