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รายละเอยีดการท าหนงัสอืเดนิทางธรรมดา 

1.บุคคลบรรลุนติภิาวะ 20 ปีบรบิูรณ ์

เอกสารประกอบการขอหนังสอืเดนิทางธรรมดาของบุคคลบรรลนุติภิาวะ 

1.1. บัตรประจ าตวัประชาชนทีย่ังมอีายุใชง้าน หรอื บัตรขา้ราชการ ฉบับจรงิ 

(ในกรณีทีเ่ป็นบัตรขา้ราชการใหน้ าทะเบยีนบา้นมาดว้ย) 

1.2.หากมรีายการแกไ้ขชือ่-สกลุ หรอืวนัเดอืนปีเกดิ ฯลฯ ซึง่ไม่ตรงกบับัตรประชาชนใหน้ าหลกัฐานการ

แกไ้ขทีเ่กีย่วขอ้งมาแสดงดว้ย 

2.ผูเ้ยาวอ์ายตุ า่กวา่ 15 ปี 

เอกสารประกอบการขอหนังสอืเดนิทางธรรมดาของผูเ้ยาวอ์ายุต า่กวา่ 15 ปี 

2.1. สตูบิัตรฉบับจรงิ / บัตรประชาชน (ผูเ้ยาวอ์ายุ 7 ปีขึน้ไป) 

2.2. ทะเบยีนบา้ยฉบับจรงิทีม่ชี ือ่ผูเ้ยาวอ์ยู ่

2.3. บดิามารดา หรอืผูม้อี านาจปกครองน าบัตรประชาชนฉบับจรงิมาลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่

      -บัตรประจ าตวัประชาชนทีย่งัมอีายุใชง้าน ของบดิามารดา หรอืผูม้อี านาจปกครองฉบับจรงิ (หากชือ่ 

หรอื นามสกลุของบดิามารดาไม่ตรงกบับัตรประจ าตวัประชาชน ใหน้ าหลกัฐานการเปลีย่นชือ่ หรอื 

นามสกลุทีเ่ป็นตน้ฉบับมาแสดงดว้ย) 

      -ในกรณีทมีารดาหย่า และจดทะเบยีนสมรสใหม่ และใชน้ามสกลุใหม่ตามสามใีหน้ าหลกัฐานการ

หย่า และการจดทะเบยีนสมรสทีเ่ป็นตน้ฉบับมาแสดงดว้ย 

2.4.หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศและบัตรประจ าตวัประชาชนฉบับจรงิของบดิาหรอื

มารดาทีไ่ม่มา กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดไมส่ามารถมาแสดงตวัได ้

      -หนังสอืยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ตอ้งผ่านการรับรองจากอ าเภอ/เขตเท่านัน้ 

      -ผูเ้ยาวอ์ายุต า่กวา่ 15 ปี ตอ้งมบีดิาหรอืมารดา คนใดคนหนึง่มาแสดงความยนิยอม 

2.5.เอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น อาท ิหลกัฐานใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกลุ เอกสารหลกัฐานการรับรองบุตร

หรอืรับบุตรบุญธรรม บันทกึการหย่า ซึง่มขีอ้ความระบุใหบุ้ตรอยู่ในความดแูลของบดิา หรอืมารดาเป็นตน้ 

   2.6.ใหน้ าค าสัง่ศาลซึง่ระบุชือ่ผูม้อี านาจปกครอง พรอ้มบัตรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจปกครอง

มาแสดงในกรณี 

     -บดิา มารดาผูเ้ยาวเ์สยีชวีติ ตอ้งมมีรณะบัตรฉบับจรงิ 

     -บดิาหรอืมารดาผูเ้ยาวเ์ป็นชาวตา่งชาตมิไิดจ้ดทะเบยีนสมรสและไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่

มาใหค้วามยนิยอมได ้

     -บดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสแตบุ่ตรอยู่ในความดแูลของบดิาฝ่ายเดยีวมาตลอด และไม่สามารถ

ตามหามารดาได ้
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2.7. กรณีบดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสแตบุ่ตรอยู่ในความดแูลของมารดาฝ่ายเดยีวมาตลอดและไม่

สามารถตามหาบดิาได ้ใหม้บีันทกึค าใหก้ารรับรองการปกครองบุตร(ปค.14) พรอ้มบัตรประจ าตวัประชน

ของผูม้อี านาจปกครองมาดว้ย 

3.ผูเ้ยาวอ์ายรุะหวา่ง 15 ปีขึน้ไปแตย่งัไมค่รบ 20 ปีบรบิูรณ ์

เอกสารประกอบการขอหนังสอืเดนิทางธรรมดาของผูเ้ยาวอ์ายุ 15ปีขึน้ไปแตย่ังไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ ์

3.1. บัตรประจ าตวัประชาชนทีย่ังมอีายุใชง้าน 

3.2.ทะเบยีนบา้นฉบับจรงิทีม่ชี ือ่ผูเ้ยาวอ์ยู ่

3.3.บดิาและมารดา หรอืผูม้อี านาจปกครองน าบัตรประจ าตวัประชาชนฉบับจรงิมาลงนามตอ่หนา้

เจา้หนา้ที ่

      -บัตรประจ าตวัประชาชนทีย่งัมอีายุใชง้าน ของบดิามารดา หรอืผูม้อี านาจปกครองฉบับจรงิ (หากชือ่ 

หรอื นามสกลุของบดิามารดาไม่ตรงกบับัตรประจ าตวัประชาชน ใหน้ าหลกัฐานการเปลีย่นชือ่ หรอื 

นามสกลุทีเ่ป็นตน้ฉบับมาแสดงดว้ย) 

      -ในกรณีทมีารดาหย่า และจดทะเบยีนสมรสใหม่ และใชน้ามสกลุใหม่ตามสามใีหน้ าหลกัฐานการ

หย่า และการจดทะเบยีนสมรสทีเ่ป็นตน้ฉบับมาแสดงดว้ย 

3.4.หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศและบัตรประจ าตวัประชาชนฉบับจรงิของบดิาหรอื

มารดาทีไ่ม่มา กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดไมส่ามารถมาแสดงตวัได ้

      -หนังสอืยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ตอ้งผ่านการรับรองจากอ าเภอ/เขตเท่านัน้ 

3.5.เอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น อาท ิหลกัฐานใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกลุ เอกสารหลกัฐานการรับรองบุตร

หรอืรับบุตรบุญธรรม บันทกึการหย่า ซึง่มขีอ้ความระบุใหบุ้ตรอยู่ในความดแูลของบดิา หรอืมารดาเป็นตน้ 

   3.6.ใหน้ าค าสัง่ศาลซึง่ระบุชือ่ผูม้อี านาจปกครอง พรอ้มบัตรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจปกครอง

มาแสดงในกรณี 

     -บดิา มารดาผูเ้ยาวเ์สยีชวีติ ตอ้งมมีรณะบัตรฉบับจรงิ 

     -บดิาหรอืมารดาผูเ้ยาวเ์ป็นชาวตา่งชาตมิไิดจ้ดทะเบยีนสมรสและไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่

มาใหค้วามยนิยอมได ้

     -บดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสแตบุ่ตรอยู่ในความดแูลของบดิาฝ่ายเดยีวมาตลอด และไม่สามารถ

ตามหามารดาได ้

3.7. กรณีบดิามารดามไิดจ้ดทะเบยีนสมรสแตบุ่ตรอยู่ในความดแูลของมารดาฝ่ายเดยีวมาตลอดและไม่

สามารถตามหาบดิาได ้ใหม้บีันทกึค าใหก้ารรับรองการปกครองบุตร(ปค.14) พรอ้มบัตรประจ าตวัประชน

ของผูม้อี านาจปกครองมาดว้ย 
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ความหมายของผูม้อี านาจปกครอง 

- กรณีบดิาและมารดาจดทะเบยีนสมรส บดิาและมารดาตอ้งลงนามต่อเจา้หนา้ทีใ่นค ารอ้ง

ขอหนังสอืเดนิทางทัง้สองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันทีผู่เ้ยาว์

ยืน่ค ารอ้ง ใหไ้ปท าหนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปต่างประเทศ ผ่านอ าเภอ/เขต 

พรอ้มบัตรประจ าตัวประชาชนทีม่อีายใุชง้านบดิา มารดาตัวจรงิ (กรณีผูเ้ยาวอ์ายุระหว่าง 

15 ปีขึน้ไปแตย่ังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์) 

- กรณีทีผู่ม้อี านาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ใหท้ าหนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไป

ตา่งประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทตู หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศทีพ่ านักอยู่ หาก

ผูเ้ยาวอ์ายตุ ่ากวา่ 15 ปี และผูป้กครองไมส่ามารถมาด าเนินการดว้ยตนเองและประสงค์

จะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่มาด าเนนิการแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจ และหนังสอืยนิยอม

ใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยหนังสอืทัง้ 2 ฉบับ ตอ้งผ่านการรับรองจาก สอท./

สกญ.(สถานทูต / สถานกงสุล) กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ใหผู้ม้ ีอ านาจ

ปกครองผูเ้ยาวต์ามทีร่ะบุในบันทกึการหย่าเป็นผูล้งนามพรอ้มแสดงทะเบยีนหย่า และ

บันทกึการหยา่ 

- ผูเ้ยาวท์ีเ่กดิจากบดิามารดาไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส มารดาสามารถลงนามไดฝ่้ายเดยีว 

โดยใหท้ าบันทกึค าใหก้ารจากอ าเภอ/เขตยนืยันว่าไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

หลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนทีม่อีายใุชง้านเป็น “นางสาว” ตอ่เจา้หนา้ทีรั่บค ารอ้ง 

- มารดาผูเ้ยาวท์ีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสแต่ใชค้ าน าหนา้ “นาง”  สามารถลงนามไดฝ่้าย

เดยีว โดยน าหนังสอืรับรองการอุปการะบุตร(ปค. 14) แต่เพยีงผูเ้ดยีวจากอ าเภอ/เขต 

มาแสดง 

- ผูเ้ยาว์เกดิจากบดิามารดาทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกัน มารดาตอ้งมาลงนามใหค้วาม

ยนิยอม บดิาไมส่ามารถลงนามยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์พยีงฝ่ายเดยีวได ้เวน้แต่ว่ามคี าสั่งศาล

มาแสดงวา่ศาลใหบ้ดิาเป็นผูอ้ปุการะผูเ้ยาวแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- บดิามารดาผูใ้หก้ าเนิดผูเ้ยาว์ที่ไดย้กผูเ้ยาว์ใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของผูอ้ื่นแลว้  ไม่

สามารถลงนามแทนบดิามารดาบญุธรรมได ้ตอ้งใหบ้ดิามารดาบญุธรรมเป็นผูล้งนาม 

- เอกสารทีน่ ามายืน่ขอหนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นตน้ฉบับเทา่นัน้ 
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คา่ธรรมเนยีม 

 การท าหนงัสอืเดนิทางเสยีคา่ธรรมเนยีม 1,000  บาท 

 คา่ปกนอก                                                 60  บาท 

 คา่จดัสง่หนงัสอืเดนิทางทางไปรษณีย ์      40  บาท 

 จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมและคา่ไปรษณียท์ีไ่ดช้ าระไปแลว้ไมว่า่กรณีใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

“หนงัสอืเดนิทางจดัสง่ทางไปรษณียป์ระมาณ 7 วนัท าการ ”

ไดร้บัเลม่ 

สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ ี ่

ส านกังานหนงัสอืเดนิทางช ัว่คราว สุราษฎรธ์าน ี

ศาลาประชาคม ถ. หนา้เมอืง ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์าน ี

84000 

เบอรโ์ทรศพัท ์077-274 940 /Fax.077-274 941 


