Royal Thai Embassy, Stockholm
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งสตอกโฮล์ ม

Check list การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่
กรณีหนังสื อเดินทางสาหรับผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป)
เอกสารสาคัญที่จะต้ องเตรียมมา
1. คำร้องหนังสื อเดินทำง และหนังสื อยืนยันควำมถูกต้องที่กรอกแล้ว อย่ำงละ 1 ชุด (ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มคาร้ อง)
(ดาวน์ โหลดฟอร์ มหนังสื อยืนยัน)
2. หนังสื อเดินทำงฉบับจริ ง พร้อมสำเนำ 1 ชุด (หน้ำที่มีรูปถ่ำย)
3. บัตรประจำตัวประชำชนไทยฉบับจริ งที่มีอำยุอยูเ่ ท่ำนั้น พร้อมสำเนำ 1 ชุด
4. ค่ำธรรมเนียม 350 โครนำสวีเดน (สำหรับ 5 ปี ) และ 500 โครนำสวีเดน (สำหรับ 10 ปี ) (รับเฉพำะเงินสดเท่ำนั้นและขอควำมกรุ ณำ
เตรี ยมเงินมำให้พอดี)
5. ซองส่งหนังสื อเดินทำงเล่มใหม่กลับทำงไปรษณี ย ์ สำมำรถเลือกทำได้ ดังนี้
5.1 ลงทะเบียน REK จำก เว็บไซต์ของกรมไปรษณี ยส์ วีเดน ได้ที่ https://portal.postnord.com/skickadirekt/ (เลือก REK และ
เลือก 100 กรัม รำคำ 88 โครนำสวีเดน) ปริ๊ นท์ Label ออกมำแปะบนซองเปล่ำ
5.2 ติดแสตมป์ รำคำ 108 โครนำสวีเดน ลงบนซองเปล่ำ พร้อมจ่ำหน้ำซองโดยเขียน ชื่อ/ที่อยูข่ องผูร้ ับ
เอกสำรเพิ่มเติม
1. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (กรณี ชื่อ/นำมสกุล ในบัตรประชำชนและหนังสื อเดินทำงไม่ตรงกัน (ใบเปลียนชื่อต้องเป็ นเอกสำรจำก
ทำงกำรไทยเท่ำนั้น
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณี ชื่อ/นำมสกุล ในทะเบียนบ้ำนไม่ตรงกับหนังสื อเดินทำงหรื อบัตรประชำชน)
3. หำกหนังสื อเดินทำงเล่มเดิมสู ญหำยและยังมีอำยุอยู่ ต้องทำกำรแจ้งควำมก่อนและนำใบแจ้งควำมจำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจท้องถิ่นสวีเดน
มำแสดงด้วย
หมายเหตุ

1. ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรทำหนังสื อเดินทำงพร้อมทั้งเตรี ยมเอกสำรได้ที่ http://thaiembassy.se/th/หนังสื อเดินทำง
2. เอกสำรที่สำเนำมำจะต้องชัดเจน และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเรี ยกเอกสำรเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี

หากท่ านมีข้อสงสัยเพิม่ เติม กรุ ณำสอบถำมฝ่ ำยหนังสื อเดินทำงได้ที่หมำยเลข 08-588 04 255 (ระหว่ำงเวลำ 14.00 – 16.00 น.)
หรื อในวันและเวลำรำชกำร อีเมล passport@thaiembassy.se
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Check list การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่
กรณีหนังสื อเดินทางสาหรับผู้เยาว์ (อายุยังไม่ ครบ 20 ปี บริบูรณ์)
เอกสำรของผูเ้ ยำว์
1. คำร้องหนังสื อเดินทำง และหนังสื อยืนยันควำมถูกต้องที่กรอกแล้ว อย่ำงละ 1 ชุด (ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มคาร้ อง)
(ดาวน์ โหลดฟอร์ มหนังสื อยืนยัน)
2. หนังสื อเดินทำงไทยฉบับจริ งพร้อมสำเนำ 1 ชุด (หากมี)
3. สำเนำสู ติบตั รไทย 1 ชุด
4. บัตรประจำตัวประชำชนไทยฉบับจริ งที่ยงั มีอำยุอยูเ่ ท่ำนั้นพร้อมสำเนำ 1 ชุด (หากเคยทาบัตรแล้ ว)
5. สำเนำทะเบียนบ้ำนไทยของผูเ้ ยำว์ (ยกเว้นกรณี ขอทำหนังสื อเดินทำงเล่มแรกให้บุตร ไม่ตอ้ งแสดง)
6. ค่ำธรรมเนียม 350 โครนำสวีเดน (รับเฉพำะเงินสดเท่ำนั้นและขอควำมกรุ ณำเตรี ยมเงินมำให้พอดี)
7. ซองส่งกลับทำงไปรษณี ยม์ ำ สำมำรถเลือกทำได้ ดังนี้
7.1 ลงทะเบียน REK จำก เว็บไซต์ของกรมไปรษณี ยส์ วีเดน ได้ที่ https://portal.postnord.com/skickadirekt/ (เลือก REK และ
เลือก 100 กรัม รำคำ 88 โครนำสวีเดน) ปริ๊ นท์ Label ออกมำแปะบนซองเปล่ำ
7.2 ติดแสตมป์ รำคำ 108 โครนำสวีเดน ลงบนซองเปล่ำ พร้อมจ่ำหน้ำซองโดยเขียน ชื่อ/ที่อยูข่ องผูร้ ับ
เอกสำรของบิดำ-มำรดำ กรณี ปกครองบุตรร่ วมกัน หรื อกำรขอทำหนังสื อเดินทำงเล่มแรกให้บุตร
1. บัตรประจำตัวประชำชนไทยฉบับจริ งของบิดำหรื อมำรดำ (ที่มีอำยุอยู)่ พร้อมสำเนำ 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวสวีเดน/ต่ำงชำติ (ID Card) หรื อ Körkort (ใบขับขี่) ต้องมีอำยุอยู่ ของบิดำ/มำรดำ พร้อมสำเนำ 1 ชุด
3. หนังสื อเดินทำงไทยฉบับจริ งของบิดำหรื อมำรดำ พร้อมสำเนำ 1 ชุด
4. หนังสื อเดินทำงสวีเดน/ต่ำงชำติ ของบิดำหรื อมำรดำ พร้อมสำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ ผูป้ กครองทั้งบิดำและมำรดำต้องมำลงนำมให้ควำมยินยอมให้บุตรมีหนังสื อเดินทำงด้วยตนเอง หรื อหำกคนใดคนหนึ่งอยูป่ ระเทศ
ไทยไม่สำมำรถเดินทำงมำลงนำมได้ที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะต้องมีเอกสำร หนังสื อยินยอม (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน) ออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ
ของผูป้ กครองที่ไม่สำมำรถมำแสดงตนได้มำแสดงด้วย และสถำนเอกอัครรำชทูตฯ สำมำรถเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติมได้หำกจำเป็ น
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เอกสารของบิดา - มารดา กรณีมอี านาจปกครองบุตรฝ่ ายเดียว (เนื่องจากการหย่า หรื อไม่ ได้ จดทะเบียนสมรสกัน)
1. บัตรประจำตัวประชำชนไทยฉบับจริ งของผูป้ กครองบุตร (ที่ยงั มีอำยุอยู)่ พร้อมสำเนำ 1 ชุด
2. หนังสื อเดินทำงไทยฉบับจริ ง ของผูป้ กครองบุตร พร้อมสำเนำ 1 ชุด
3. หลักฐำนกำรมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สำเนำใบปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์ รวมถึงบันทึกสอบสวนพร้อมสำเนำ 1 ชุด
สำเนำใบสำคัญกำรหย่ำ ทะเบียนหย่ำและบันทึกกำรหย่ำที่ระบุกำรมีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
สำเนำใบมรณบัตรไทย พร้อมสำเนำ 1 ชุด
คำสั่งศำลหรื อหนังสื อปกครองบุตรออกให้โดยศำลสวีเดน/ลัตเวีย จะต้องนำเอกสำรดังกล่ำวไป (1) รับรองผ่ำนกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศของสวีเดน/ลัตเวีย (2) แปลเป็ นภำษำไทย และ (3) รับรองจำกสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ก่อน จึงจะสำมำรถใช้ประกอบคำร้อง
หนังสื อเดินทำงของผูเ้ ยำว์ได้
สำเนำทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของไทย

หมำยเหตุ

1. ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรทำหนังสื อเดินทำงพร้อมทั้งเตรี ยมเอกสำรได้ที่ http://thaiembassy.se/th/หนังสื อเดินทำง
2. เอกสำรที่สำเนำมำจะต้องชัดเจน และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเรี ยกเอกสำรเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี

หำกท่ำนมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม กรุ ณำสอบถำมฝ่ ำยหนังสื อเดินทำงได้ที่หมำยเลข 08-588 04 255 (ระหว่ำงเวลำ 14.00 – 16.00 น.)
หรื อในวันและเวลำรำชกำร อีเมล passport@thaiembassy.se
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