รายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทาหนังสือเดินทางใหม่
(สาหรับกงสุลสัญจร)
คำเตือน! กรุณำมำตำมนัดหมำย หำกท่ำนต้องกำรยกเลิกเวลำกรุณำติดต่อ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ล่วงหน้ำ เมื่อจองเวลำแล้วกรุณำอ่ำนข้อมูลและ
เตรียมเอกสำรมำให้ครบถ้วน จองเวลำ 1 ที่ทำได้ 1 ท่ำน และผู้ร้องต้องมำทำหนังสือเดินทำงด้วยตนเองเท่ำนั้น

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คำร้องหนังสือเดินทำง 1 ชุด (สำมำรถดำวน์โหลดจำก www.thaiembassy.se) กรอกคำร้องมำล่วงหน้ำ
หนังสือเดินทำงตัวจริงพร้อมสำเนำ 1 ชุด (หน้ำที่มีรูปถ่ำย)
บัตรประจำตัวประชำชนไทยตัวจริง (ที่มีอำยุอยู่) พร้อมสำเนำบัตร 1 ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ำนไทยที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
ค่ำธรรมเนียม 385 SEK เงินสดเท่ำนั้น (แบ่งเป็นค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง 350 SEK และค่ำธรรมเนียม Endorsement 35 SEK)
เอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
- สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี) ต้องเป็นเอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุลที่ออกโดยเขต อำเภอจำกประเทศไทยเท่ำนั้น
- ในกรณีที่หนังสือเดินทำงสูญหำยหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งควำมจำกสถำนีตำรวจ และสำเนำหนังสือเดินทำงเล่มเดิมที่สญ
ู หำย
7. ซองส่งเล่มหนังสือเดินทำงกลับแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่ผรู้ ้องต้องกำรให้สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ให้ผู้
ร้องทำงไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่ำไปรษณียล์ งทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se)
มำล่วงหน้ำ ทำกำรพิมพ์ออกมำแล้วแปะบนซองเปล่ำขนำด C5 ให้เรียบร้อย และซองที่ซื้อจำกเว็บไซต์ postnord.se จะมีอำยุแค่ 2 เดือน
และสถำนเอกอัครรำชทูตฯ สนับสนุนให้ทุกคนซื้อซองออนไลน์มำล่วงหน้ำเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรผูร้ ้อง
หำกผู้ร้องไม่เตรียมซองดังกล่ำวมำ จะต้องมำรับหนังสือเดินทำงด้วยตนเองที่สถำนเอกอัครรำชทูต ฯ
Porto för köp frakt online REK inrikes. för 100 gram รำคำ 83 SEK
แนะนำให้ทำซอง 1 ซอง สำหรับ 1 ท่ำน
Avsändare: *Privat
กรุณำกรอกที่อยู่ของสถำนเอกอัครรำชทูตฯ เป็นผูส้ ่ง
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 STOCKHOLM
หมำยเหตุ ในช่องที่ให้กรอกข้อมูลของ “e-post för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse” ให้กรอก อีเมล์ของผู้ร้อง
Motagare: กรอกชือ่ /ที่อยู่ ที่สวีเดนของผูร้ ้อง (ผู้ร้องต้องมี Swedish ID card ที่ยังมีอำยุอยู่เพื่อสำมำรถรับไปรษณีย์ได้)
หมำยเหตุ เรื่องกำรแต่งกำยระหว่ำงกำรทำหนังสือเดินทำง ท่ำนไม่ควรมีสิ่งต่อไปนี้
1. ใส่แว่นตำดำหรือแว่นกรอบหนำ หรือแว่นที่มีพื้นกระจกสะท้อนแสง
2. ต่ำงหูขนำดใหญ่
3. ควรแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย โดยไม่แสดงให้เห็นหัวใหล่หรือส่วนข้ำงล่ำงคอลงไปที่มีลักษณะเปลือย
4. คอนแทคเลนส์ที่มีสี แบบแฟชั่นหรือมีขนำดใหญ่เกินไป (big eye) ต่อหรือติดขนตำปลอม หรือ ต่อเล็บยำวมำกจนไม่สำมำรถทำกำร
เก็บลำยนิ้วมือได้ เนื่องจำกสิ่งดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ จะทำให้อัตลักษณ์ของผู้ร้องเปลีย่ นไป อำจเกิดปัญหำขึ้นได้ในระหว่ำงกำร
เดินทำงหรือเมื่อใช้หนังสือเดินทำง
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ -ไม่มีบริกำรถ่ำยสำเนำเอกสำรให้ผู้ร้อง กรุณำเตรียมสำเนำเอกสำรมำให้พร้อม
-ใช้เวลำ รอหนังสือเดินทำงเล่มใหม่เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3-4 สัปดำห์ ขอแนะนำให้ท่ำนได้รับหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ก่อนทำ
กำรซื้อบัตรโดยสำรเดินทำง ทั้งนี้ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้รับหนังสือเดินทำง
ทันตำมเวลำเดินทำงที่ท่ำนกำหนดใว้

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางสาหรับผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
เอกสารของผูเ้ ยาว์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คำร้องหนังสือเดินทำง 1 ชุด (สำมำรถดำวน์โหลดจำก www.thaiembassy.se) กรอกคาร้องมาล่วงหน้า
หนังสือเดินทำงไทยตัวจริงพร้อมสำเนำ 1 ชุด (ถ้ามี)
สำเนำสูติบัตร 1 ชุด
บัตรประจำตัวประชำชนไทยตัวจริงของผู้ร้อง (ที่มีอำยุอยู่) พร้อมสำเนำบัตร 1 ชุด (ถ้ามี)
สำเนำทะเบียนบ้ำนไทยของผู้ร้องที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ามี)
กรณีกำรขอมีหนังสือเดินทำงไทยเล่มแรก กรุณำนำหนังสือเดินทำงสวีเดนตัวจริง ของบุตรมำด้วย (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำ 1 ชุด

เอกสารของบิดา/มารดาหรือผู้มีอานาจปกครองบุตร
7. บัตรประจำตัวประชำชนไทยตัวจริงของบิดำหรือมำรดำ (ที่มีอำยุอยู่) พร้อมสำเนำบัตร 1 ชุด
8. สำเนำทะเบียนบ้ำนไทยของบิดำ/มำรดำ อย่ำงละ 1 ชุด
9. สำเนำหนังสือเดินทำงไทยของบิดำ/มำรดำ อย่ำงละ 1 ชุด
10. สำเนำบัตรประจำตัว ID Card หรือ Körkort ของบิดำหรือมำรดำ (ที่มิใช่สัญชำติไทย) 1 ชุด
11. สำเนำหนังสือเดินทำงของบิดำ/มำรดำ (กรณีบิดาหรือมารดามีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย)
12. ค่ำธรรมเนียม 385 SEK เงินสดเท่ำนั้น (แบ่งเป็นค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง 350 SEK และค่ำธรรมเนียม Endorsement 35 SEK)
13. หลักฐำนกำรมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ดังนี้
13.1 กรณีที่บดิ ำมำรดำไม่เคยจดทะเบียนสมรส มำรดำ/บิดำ ต้องนำสำเนำใบปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์มำด้วย ซึ่ง
รวมถึงบันทึกสอบสวนพยำน พร้อมสำเนำ 1 ชุด
13.2 หรือ กรณีที่บิดำมำรดำจดทะเบียนหย่ำ จะต้องนำสำเนำใบสำคัญกำรหย่ำ ทะเบียนหย่ำและบันทึกกำรหย่ำทีร่ ะบุกำรมีอำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวมำด้วย พร้อมสำเนำ 1 ชุด
13.3 หรือ กรณีบิดำ/มำรดำ เสียชีวิต จะต้องนำสำเนำใบมรณบัตรมำด้วย และหำกเคยทำใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) พร้อม
สำเนำ 1 ชุด ต้องนำสำเนำที่ครบถ้วนมำด้วย)
14. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดำ/มำรดำ (กรณีมำรดำเปลีย่ นนำมสกุลตำมสำมีใหม่ ต้องแนบสำเนำทะเบียน
สมรสด้วย)
15. ซองส่งเล่มหนังสือเดินทำงกลับแบบไปรษณียล์ งทะเบียน ในกรณีที่ผู้ร้องต้องกำรให้สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ให้ผู้
ร้องทำงไปรษณีย์ ผูร้ ้องจะต้องซื้อค่ำไปรษณียล์ งทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณียส์ วีเดน (postnord.se)
มำล่วงหน้ำ ทำกำรพิมพ์ออกมำแล้วแปะบนซองเปล่ำขนำด C5 ให้เรียบร้อย และซองที่ซื้อจำก postnord.se จะมีอำยุแค่ 2 เดือน และ
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ สนับสนุนให้ทุกคนซื้อซองออนไลน์มำล่วงหน้ำเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรผูร้ ้อง
หำกผูร้ ้องไม่เตรียมซองดังกล่ำวมำ จะต้องมำรับหนังสือเดินทำงด้วยตนเองที่สถำนเอกอัครรำชทูต ฯ
Porto för köp frakt online REK inrikes. för 100 gram รำคำ 83 SEK
แนะนำให้ทำซอง 1 ซอง สำหรับ 1 ท่ำน
Avsändare: *Privat Avsändare: *Privat
กรุณำกรอกที่อยู่ของสถำนเอกอัครรำชทูตฯ เป็นผู้ส่ง
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 STOCKHOLM
หมำยเหตุ ในช่องที่ให้กรอกข้อมูลของ “e-post för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse” ให้กรอก อีเมล์ของผูร้ ้อง
Motagare: กรอกชือ่ /ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผูร้ ้องต้องมี Swedish ID card ที่ยังมีอำยุอยู่เพือ่ สำมำรถรับไปรษณีย์ได้)

หมายเหตุ -บิดำ/มำรดำ หรือผูม้ ีอำนำจปกครองบุตรทุกคน มำแสดงตัวที่สถำนทูตด้วยตนเอง เนื่องจำกต้องเซ็นชื่อในคำร้องขอหนังสือเดินทำง
เล่มใหม่
-สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ไม่มีบริกำรถ่ำยสำเนำเอกสำรให้ผู้ร้อง กรุณำเตรียมสำเนำเอกสำรมำให้พร้อม
-หำกมีข้อสงสัย สำมำรถสอบถำมได้ที่ passport@thaiembassy.se

