ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริ การ
งานอนุมตั ิ คาํ ร้องหนังสือเดิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ในต่างประเทศ
หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กองหนังสือเดิ นทาง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริ การ
1. สถานเอกอัครราชทูต 65 แห่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบ หรือ web site
http://www.thaiembassy.org/main/
2. สถานกงสุลใหญ่ 26 แห่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบ หรือ web site
http://www.thaiembassy.org/main/
3. สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง
ทีอ่ ยู่ No. 168, 12th Flr, Sung Jian Rd., Taipei 104
โทรศัพท์ (88-62) 2581-1979
โทรสาร (88-62) 2581-8707

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต)
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่)
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการของสํานักงานฯ)

ข้อกําหนดการให้บริ การ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. กรณีอายุ 20 ปีขน้ึ ไป
- บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผูร้ อ้ งทีย่ งั ไม่หมดอายุ
2. กรณีอายุต่าํ กว่า 20 ปี
- บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผูร้ อ้ งทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือหากยังไม่มบี ตั ร
ประชาชนใช้สตู บิ ตั รฉบับจริงของผูร้ อ้ ง
- บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงทีย่ งั ไม่หมดอายุของบิดาและมารดา
- บิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผูท้ จี่ ะเดินทางไป
ต่างประเทศให้แก่ผเู้ ยาว์ต่อหน้าเจ้าหน้าทีก่ งสุล หากบิดาหรือมารดาคนใดคน
หนึ่งไม่สามารถมาลงนามในเอกสารได้ตอ้ งติดต่อสํานักงานเขต/อําเภอ ทีม่ ชี อ่ื อยู่
ตามทะเบียนบ้านเพื่อทําหนังสือยินยอมให้ผเู้ ยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และนํา
เอกสารดังกล่าวฉบับจริงพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงทีย่ งั ไม่หมดอายุ
หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีไ่ ด้รบั การรับรองสําเนาถูกต้องจากสํานักงาน
เขต/ทีว่ า่ การอําเภอของผูน้ นั ้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทีม่ ายื่นคําร้องขอมี
หนังสือเดินทาง
หมายเหตุ ทัง้ ข้อ 1 และ 2 ผูร้ อ้ งจะต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านัน้

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนี ยม
เป็นสกุลเงินท้องถิน่ โดยจะคิดอัตราแลกเปลีย่ นทีใ่ กล้เคียงกับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางทีย่ ่นื ในประเทศไทย
คือ 1,000 บาท

ระดับการให้บริ การ
ระยะเวลา
- สามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์นบั จากวันทีย่ ่นื คําร้อง
หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าวเริม่ นับตัง้ แต่การยื่นคําร้องจนถึงวันรับเล่ม แต่ไม่รวมกรณีคําร้องทีต่ ดิ ขัดข้อง
ั ยภายนอกเข้ามาเกียวข้
และการจัดส่งหนังสือเดินทางให้ผรู้ อ้ ง เนือ่ งจากมีปจจั
่ อง เช่น เทีย่ วบินและรอบการ
จัดส่งถุงเมล์การทูต
คุณภาพ
 เล่มหนังสือเดินทางทีจ่ ่ายให้ประชาชนมีความถูกต้องสมบูรณ์ได้คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80 %
 เจ้าหน้าทีพ่ อใจกับการพัฒนา Software ให้ ทํางานได้ คล่องตัวมากขึ ้นได้คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80 %

ขัน้ ตอนการให้บริการ
ขันตอน
้
1. รับคําร้องขอทําหนังสือเดินทางและบันทึกข้อมูล
คําร้องผ่านระบบเพื่อส่งต่อให้สว่ นกลาง
2. อนุมตั คิ าํ ร้องขอทําหนังสือเดินทางจาก
ต่างประเทศ
3. การติดตามคําร้องทีข่ ดั ข้องและแก้ไขให้สมบูรณ์

4. การผลิตเล่มหนังสือเดินทาง
5. การส่งเล่มหนังสือเดินทางให้
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
6. การจ่ายเล่มหนังสือเดินทางให้ผรู้ อ้ ง

หน่ วยงานผูร้ บั ผิ ดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ งสุลประจําสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ่ และสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายผลิตหนังสือเดินทางของบริษทั รับจ้างผลิต
เจ้าหน้าทีก่ งสุลประจําสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ่ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และเจ้าหน้าที่
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายผลิตหนังสือเดินทางของบริษทั รับจ้างผลิต
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ กอง
หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล และเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายถุงเมล์
การทูต กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
เจ้าหน้าทีก่ งสุลสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
และสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

หมายเหตุ ผังการดําเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
- ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
- ฝ่ายอํานวยการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ทีอ่ ยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 981 7257
- https://www.facebook.com/pages/Thai-Consular-QA/154354274701729?fref=ts
ทัง้ นี้ เมือ่ มีการร้องเรียนเข้ามาตามช่องทางข้างต้น เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั เรือ่ งฯ จะดําเนินการส่งเรือ่ งต่อให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ตรวจสอบและแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบต่อไป

