ํ หร ับประชาชน : งานหน ังสอ
ื เดินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (การขอค ัดประว ัติการทําหน ังสอ
ื
คูม
่ อ
ื สา
เดินทาง)
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กรณียน
ื่ ขอคัดประวัตก
ิ ารทํา หนังสือเดินทางด ้วยตัวเอง
(1) ผู ้ยืน
่ คําร ้องกรอกข ้อมูลในใบคําร ้องนิตก
ิ รณ์ พร ้อมยืน
่ หลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (เอกสารลําดับที่ 1)
่ รับรองสําเนาถูกต ้อง (เอกสารลําดับที่ 1)
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึง่ ลงลายมือชือ
2. กรณีมอบอํานาจให ้ผู ้อืน
่ ยืน
่ ขอคัดประวั ตก
ิ ารทําหนังสือเดินทาง
2.1 กรณีผู ้บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ (อายุ 20 ปี บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไป) หรือกรณีผู ้เยาว์ อายุ 15 ปี บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไปแต่ยังไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
มอบอํานาจให ้ผู ้อืน
่ ยืน
่ ขอคัดประวัตก
ิ ารทําหนังสือเดินทาง
(1) หนังสือมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 6) พร ้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
(2) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 3 และเอกสารลําดับที่ 4)
่ รับรองสําเนาถูกต ้อง
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้มอบอํานาจ ผู ้รับมอบอํานาจและพยาน 2 คน พร ้อมลงลายมือชือ
(เอกสารลําดับที่ 3 เอกสารลําดับ ที่ 4 และเอกสารลําดับที่ 5)
2.2 กรณีผู ้เยาว์อายุตาํ่ กว่า 15 ปี บริบรู ณ์
(1) หนังสือมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 6) พร ้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยให ้บิดาหรือมารดาเป็ นผู ้มอบอํานาจ
(2) สูตบ
ิ ต
ั ร (ฉบับจริง) ของผู ้เยาว์ (เอกสารลําดับที่ 2) และสําเนาสูตบ
ิ ต
ั รพร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้อง (เอกสารลําดับที่ 2)
(3) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 3 และเอกสารลําดับที่ 4)
่ รับรองสําเนาถูกต ้อง
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้มอบอํานาจ ผู ้รับมอบอํานาจและพยาน 2 คน พร ้อมลงลายมือชือ
(เอกสารลําดับที่ 3 เอกสารลําดับที่ 4 และเอกสารลําดับที่ 5)
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห บ
้ ร กิ าร
้ 2 กรมการกงสุล ถนนแจ ้งวัฒนะ
ช่องบริการ 100 ชัน
ทีอ
่ ยู่ : 123 ถนนแจ ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02 981 7260/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให บ
้ ร กิ าร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกําหนด ) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 15:30 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วันทําการ
ลําด ับ
1)
2)

ขนตอน
ั้

การตรวจสอบเอกสาร
กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองหนังสือเดินทาง

1 ชัว่ โมง

กองหนังสือเดินทาง

ลําด ับ
3)

ขนตอน
ั้
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต ้อง
(หมายเหตุ: -)
รับเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สูตบ
ิ ัตร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนของผูม
้ อบอํานาจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนของพยาน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
หน ังสือมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (หนังสือมอบอํานาจพร ้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมขอค ัดประว ัติการทําหน ังสือเดินทาง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ

10 นาที

กองหนังสือเดินทาง

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานั กบริหารการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

กองหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ทีอ
่ ยู่ 123 ถนนแจ ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 02
981 7257
โทรสาร 02 981 7256
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม . 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

ลําด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
1)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (การขอคัดประวัตก
ิ ารทําหนังสือเดินทาง)
แก ้ไขล่าสุด วันที่ 13 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2560

หนังสือมอบอานาจ
เขียนที.่ ...........................................................
.......................................................................
.......................................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ..........
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................
อายุ.........ปี เลขประจาตัวประชาชน............................................................อยู่บ้านเลขที.่ ...................
หมู.่ .........ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ....................................................จังหวัด................................โทรศัพท์ ..............................
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................
อายุ.........ปี เลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขที่......................
หมู.่ ......ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ..................................................จังหวัด................................โทรศัพท์ .............................
เป็นผู้มีอานาจจัดการ ขอคัดประวัติการทาหนังสือเดินทางแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้า
ยอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทาการ
ด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอานาจ
(....................................................................) (ตัวบรรจง)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................................) (ตัวบรรจง)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) (ตัวบรรจง)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) (ตัวบรรจง)

หมายเหตุ เอกสารประกอบหนังสือมอบอานาจ ได้แก่
1. บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจตัวจริงพร้อมสาเนา (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. บัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจตัวจริงพร้อมสาเนา (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพยานทั้งสองคน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ติดอากรแสตมป์ลงในหนังสือมอบอานาจ จานวน 10 บาท
5. กรณีมีการแก้ไข ตกเติม หรือขีดฆ่า ให้ผู้มอบอานาจลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง

