เอกสารประกอบการทาหนังสือเดินทาง
กรณีหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปี ขึน้ ไป)
1. คาร้ องหนังสือเดินทาง1 ชุด (สามารถดาวน์โหลดคาร้ องขอหนังสือเดินทางจากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ที่
www.thaiembassy.se)
2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้ อมสาเนา 1 ชุด (หน้ าที่มีรูปถ่าย)
3. ประจาตัวประชาชนไทยตัวจริง (ที่มีอายุอยู่) พร้ อมสาเนาบัตร 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้ านไทยที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
5. ค่ าธรรมเนียม 330 SEK ขอความกรุณาเตรี ยมชาระเป็ นเงินสดเท่านัน้ (ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
300 SEK และค่าธรรมเนียม Endorsement 30 SEK)
6. กรณีท่ ผี ้ ูร้องต้ องการให้ สถานทูตฯ จัดส่ งหนังสือเดินทางเล่ มใหม่ ให้ ผ้ ูร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้ องซื ้อ
ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online ( inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se) มา
ล่วงหน้ า ทาการพิมพ์ออกมาแล้ วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้ เรี ยบร้ อย (ทั้งนี้สถานทูตฯ ไม่ สามารถรั บ
แสตมป์ หรื อเงินสดสาหรั บการจัดส่ งทางไปรษณีย์ได้ เนื้องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ ว
หากไม่ เตรี ยมมา ผู้ร้องต้ องมารั บหนังสือเดินทางด้ วยตนเอง)
Porto för REK inrikes. (För 100 g. ราคา 77 SEK สาหรับ 1 คน)
Avsändare *Privat
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 STOCKHOLM
Motagare ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

7. เอกสารเพิ่มเติม (เป็ นรายกรณี)
•
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามี)

•

ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรื อถูกขโมยต้ องแสดงใบแจ้ งความจากสถานีตารวจ และสาเนา
หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สญ
ู หาย

หมายเหตุ สถานทูตฯ ไม่ มีบริการถ่ ายสาเนาเอกสารให้ ผ้ ูร้อง กรุ ณาเตรี ยมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
พร้ อมสาเนามาให้ พร้ อม

กรณีหนังสือเดินทางสาหรั บผู้เยาว์ (อายุยงั ไม่ ครบ 20 ปี บริบูรณ์ )
เอกสารของผู้เยาว์
1. คาร้ องหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ชุด (สามารถดาวน์โหลดคาร้ องขอหนังสือเดินทางจากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ
ที่ www.thaiembassy.se)
2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้ อมสาเนา 1 ชุด (ถ้ ามี)
3. สาเนาสูตบิ ัตร 1 ชุด
4. บัตรประจาตัวประชาชนไทยตัวจริงของผู้ร้อง (ที่มีอายุอยู่) พร้ อมสาเนา 1 ชุด (ถ้ ามี)
5. สาเนาทะเบียนบ้ านไทยของผู้ร้องที่มีเลขประจาตัว 13 หลัก อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
เอกสารของบิดา/มารดาหรือผู้มีอานาจปกครองบุตร
6. บัตรประจาตัวประชาชนไทยตัวจริงของบิดาหรื อมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้ อมสาเนาบัตร 1 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้ านไทยของบิดา/มารดา อย่ างละ 1 ชุด

8. หนังสือเดินทางไทยตัวจริงของบิดา/มารดา พร้ อมสาเนา อย่ างละ 1 ชุด
9. บัตรประจาตัว ID Card หรือ Körkort ของบิดาหรือมารดา พร้ อมสาเนา 1 ชุด (ทีม่ ิ ใช่สญ
ั ชาติ ไทย)
10. หนังสือเดินทาง พร้ อมสาเนา 1 ชุด ของบิดา/มารดา (กรณี บิดาหรื อมารดามี สญ
ั ชาติ อืน่ ทีไ่ ม่ใช่ไทย)
11. ค่ าธรรมเนียม 330 SEK ขอความกรุณาเตรี ยมชาระเป็ นเงินสดเท่านัน้ (ค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง 300 SEK และค่าธรรมเนียม Endorsement 30 SEK)
12. หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่ เพียงผู้เดียว ดังนี ้
12.1 กรณีท่ บี ิดามารดาไม่ เคยจดทะเบียนสมรส มารดา/บิดา ต้ องนาสาเนาใบปกครองบุตรแต่เพียง
ผู้เดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์มาด้ วย ซึง่ รวมถึงบันทึกสอบสวนพยาน พร้ อมสาเนา 1 ชุด
12.2 หรือ กรณีท่ บี ิดามารดาจดทะเบียนหย่ า จะต้ องนาสาเนาใบสาคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและ
บันทึกการหย่าที่ระบุการมีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว มาด้ วย พร้ อมสาเนา 1 ชุด
12.3 หรือ กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต จะต้ องนาสาเนาใบมรณบัตรมาด้ วย และหากเคยทาใบ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) พร้ อมสาเนา 1 ชุด (จะต้ องนาสาเนาที่ครบถ้ วนมาด้ วย)
13. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามี) ของผู้ยื่นคาร้ อง และบิดา/มารดา (กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุล
ตามสามีใหม่ ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสด้ วย)
14. กรณีท่ ผี ้ ูร้องต้ องการให้ สถานทูตฯ จัดส่ งหนังสือเดินทางเล่ มใหม่ ให้ ผ้ ูร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้อง
จะต้ องซื ้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se) มา
ล่วงหน้ า ทาการพิมพ์ออกมาแล้ วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้ เรียบร้ อย (ทั้งนี้สถานทูตฯ ไม่ สามารถรั บ
แสตมป์หรื อเงินสดสาหรั บการจัดส่ งทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ ว หาก
ไม่ เตรี ยมมา ผู้ร้องต้ องมารั บหนังสือเดินทางด้ วยตนเอง)
Porto för REK inrikes. (För 100 g. ราคา 77 SEK สาหรับ 1 คน)
Avsändare *Privat
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 STOCKHOLM
Motagare ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

หมายเหตุ -บิดา/มารดา หรื อผู้มีอานาจปกครองบุตรทุกคน ต้ องมาด้ วยตนเอง เนื่องจากต้ อง
เซ็นชื่อในคาร้ องขอหนังสือเดินทางเล่ มใหม่
- สถานทูตฯ ไม่ มีบริการถ่ ายสาเนาเอกสารให้ ผ้ ูร้อง กรุ ณาเตรี ยมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
พร้ อมสาเนามาให้ พร้ อม
- หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ท่ี passport@thaiembassy.se
***********************

