
□  หนังสือเดินทางเล่มแรก   □   หนังสือเดินทางหมดอาย ุ  □   หนังสือเดินทางหาย   □   ท าพร้อมบัตรประชาชนไทย   □  อื่นๆ.................................. 

ค ำร้องขอท ำหนังสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกส ์กรณีผู้เยำว์อำยุต  ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ ์
 (ค่ำธรรมเนียม 9,000 เยน)  

สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซำกำ     
1. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประทับตรายกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเดิม 
2. ไม่สำมำรถใช้หนังสือเดินทางที่ยกเลิกแล้วเดินทางออกนอกประเทศ และไมส่ำมำรถน าหนังสือเดินทางที่ยกเลิกแลว้ไปใช้ติดต่อกับทางการญี่ปุ่น 
3. ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าวา่ข้าพเจ้า ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้ที่ก าลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหวา่งการปล่อยตัวชัว่คราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แลว้ ซ่ึงศาลหรือพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจเห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้ 
3.2 ผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายอื่นสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจกัร 
3.3 ผู้กระท าผิดกฎหมายหรือระเบียบปฎิบัติทางราชการซ่ึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือปิดบังความจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือ
แสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอหนังสือเดินทางหรือไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะเป็นภยัต่อ
สวัสดิภาพของผู้เดินทางเองหรือจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือชื่อเสียงและเกียรติภูมขิองประเทศไทย 

4. หากมีความจ าเป็นต้องเดินทำงกลบัประเทศไทยด่วน ต้องมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หรือสถานกงสุลใหญ่                                                       
ณ เมืองฟูกูโอกะ ด้วยตนเองเพื่อท าเอกสารแทนหนังสือเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ยื่นค าร้องได้ช าระให้แก่ทางราชการแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด  
ขอรับรองว่าขา้พเจ้าได้รับทราบเง่ือนไขและถ้อยค าข้างต้นเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากถ้อยค าดังกล่าวเป็นเท็จ ข้าฯ รับทราบวา่กรมการกงสุลจะ     
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 

       (ลายเซ็นผู้เดินทางหรือผู้ให้ความยนิยอม) _______________________                   

 ชื อ นำมสกุล 

ภำษำไทย   
ภำษำอังกฤษ   

บิดำ   

มำรดำ   
คู่สมรส   

ที อยู่ในญี ปุ่น
(ภำษำญี ปุ่น/
ภำษำอังกฤษ) 

〒 
 

 
 

โทรศัพท์ที ญี ปุ่น บ้าน                                                      มือถือ 
อีเมล  Line ID  

อำชีพ  ส่วนสูง ซม. 

☆  บุคคลที ติดต่อในญี ปุ่น ในกรณีที หนังสือเดินทำงมีปัญหำ (บุคคลในครอบครัว ญำติ นำยจ้ำง หรือเพื อน) 
ชื อและนำมสกุล  

โทรศัพท์  

☆  บุคคลที ติดต่อในประเทศไทย เพื อบันทึกไว้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือในกรณีที เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือกรณีฉุกเฉิน 
ชื อและนำมสกุล  

โทรศัพท์  

กำรรับเล่ม 
 รับเล่มด้วยตนเอง (โปรดน าหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย) 
 รับเล่มทางไปรษณีย์ (เก็บเงินปลายทาง กรณีซองถูกตีกลับเนื่องจากจ่าที่อยู่ไม่ชัดเจน ผู้ร้องต้องมารับ    
    หนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และรับผิดชอบค่าไปรษณีย์ด้วยตัวเองเท่านั้น)  



ข้อมูลประชำสัมพันธ์กำรขอหนังสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรณีผู้เยำว์อำยตุ  ำกว่ำ 20 ปบีริบูรณ)์ 

(เอกสำรฉบับน้ีจดัท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงข้อมูลจำก คู่มือประชำชน : งำนหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ในต่ำงประเทศ ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

เอกสำรประกอบกำรยื นขอหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

1. เอกสำรของบตุร                                                                                                                                                                         
กรณียื นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเลม่แรก                                                                                                                                                
(1) ค าร้องขอท าหนังสือเดินทางฯ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) (2) สูติบัตรไทย                                                                          
กรณียื นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเลม่ที สองเป็นต้นไป                                                                                                                                 
(1) ค าร้องขอท าหนังสือเดินทางฯ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) (2) สูติบัตรไทย (3) หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง                                  
(4) บัตรประจ าตัวประชาชนไทย (อายุตัง้แต่ 7 ปีบริบูรณ์) (5) ส าเนาทะเบียนบา้นไทย (6) ใบเปลี่ยนชือ่ (กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร)  
(7) บัตรประจ าตัวผูพ้ านัก Residence card (ไซริวการ์ด) (กรณีมีถิ่นพ านกัในญีป่่น) (8) บัตรประจ าตัวนักศึกษาที่ติดรูปถ่าย (หากมี)                                     
(9) หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นนอกเหนอืจากสัญชาติไทย (หากมี) 

 2. เอกสำรของบิดำหรือมำรดำไทย                                                                                                                                                       
(1) หนังสอืเดินทางไทย (2) บัตรประจ าตัวประชาชนไทย (3) ส าเนาทะเบียนบ้านไทย (4) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร) 
(5) ทะเบียนสมรส/หยา่ หรือส าเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส/หย่า (หากสมรสหรือหย่า)                                                                         
(6) บัตรประจ าตัวผูพ้ านัก Residence card (ไซริวการ์ด) (กรณีมีถิ่นพ านกัในญีปุ่่น) 

3. เอกสำรของบดิำหรือมำรดำตำ่งชำติ                                                                                                                                                            
(1) หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่รถยนต ์(2) บัตรประจ าตวัผู้พ านกั Residence card (ไซริวการ์ด) (กรณีมีถิ่นพ านักในญี่ปุ่น) 

 
ขอให้ท่านส่ง “ค าร้องขอท าหนังสือเดินทางฯ” และ “ส าเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อตรวจสอบ 

หลังจากน้ันสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นค าร้อง 

ค่ำธรรมเนียม  9,000 เยน 
เปิดท ำกำร      วันจันทร ์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น. 

         เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย ์และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ติดต่อสอบถำม 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA 
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 
โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลาตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 15.30 น. – 17.30 น.)  
โทรสาร 06-6262-9228 
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

หมำยเหต ุ                                                                                                                                                                                               
* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันช าระค่าธรรมเนียม เมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว กรุณาเก็บรักษาให้ดีเพื่อป้องการการสูญหายไม่ควรน าตดิตัว  
หากยังไม่ได้เดินทาง ควรถือบัตรประจ าตัวผู้พ านัก Residence card (ไซริวการด์) ติดตัวแทน                                                                                                                               
* บดิำมำรดำและบตุรต้องมำยื นค ำร้องด้วยตนเองที สถำนกงสุลใหญ่ฯ                                                                                                                       
* กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในค าร้องขอท าหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นค าร้องขอท าหนังสือยินยอมที่ทีว่่าการเขต/อ าเภอใน
ประเทศไทย เพื่อยื่นประกอบการขอท าหนังสือเดินทางให้บุตร                                                                                                                                   
* กรณีบิดามารดาได้หย่าขาดแลว้ ใหย้ืน่ทะเบียนการหย่า หรือส าเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหยา่ ที่ระบวุ่าบิดำหรือมำรดำเป็นผู้ใช้อ ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
ภำยหลังกำรหย่ำ                                                                                                                                                                                             
*  กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และมีชื่อบิดาในสูติบัตรของบุตร แต่ไม่สามารถติดตามบิดาให้มาลงนามยินยอมใหบุ้ตรท าหนังสือเดินทางได้ ตอ้งยื น 
ใบปกครองดแูลบตุร (ป.ค.14) ซ่ึงระบุว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว หากไม่มี สามารถยื่นค าร้องขอ ป.ค.14 ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยใช้เอกสารตาม
ข้างต้น 
*กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะส่งกลับมาที่สถานกงสลุใหญ่ฯ  
และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจ าเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวดว้ยตวัเอง                       
* ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง หากช าระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 



□ หนังสือเดินทางหมดอายุ □ หนังสือเดินทางหาย □ เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส-หย่า □ ท าพร้อมบัตรประชาชนไทย □ อื่นๆ.................................. 

ค ำร้องขอท ำหนังสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกส ์สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซำกำ 
               5 ปี คำ่ธรรมเนียม 9,000 เยน      10 ปี ค่ำธรรมเนียม 13,000 เยน 

1. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประทับตรายกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเดิม 
2. ไม่สำมำรถใชห้นังสือเดินทางที่ยกเลิกแล้วเดินทางออกนอกประเทศ และไมส่ำมำรถน าหนังสือเดินทางที่ยกเลิกแลว้ไปใช้ติดต่อกับทางการญี่ปุ่น 
3. ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าวา่ข้าพเจ้า ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้ที่ก าลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหวา่งการปล่อยตัวชัว่คราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แลว้ ซ่ึงศาลหรือพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจเห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้ 
3.2 ผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายอื่นสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจกัร 
3.3 ผู้กระท าผิดกฎหมายหรือระเบียบปฎิบัติทางราชการซ่ึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือปิดบังความจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือ
แสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอหนังสือเดินทางหรือไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะเป็นภยัต่อ
สวัสดิภาพของผู้เดินทางเองหรือจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือชื่อเสียงและเกียรติภูมขิองประเทศไทย 

4. หากมีความจ าเป็นต้องเดินทำงกลบัประเทศไทยด่วน ต้องมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หรือสถานกงสุลใหญ่                                                       
ณ เมืองฟูกูโอกะ ด้วยตนเองเพื่อท าเอกสารแทนหนังสือเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ยื่นค าร้องได้ช าระให้แก่ทางราชการแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด  
 
ขอรับรองว่าขา้พเจ้าได้รับทราบเง่ือนไขและถ้อยค าข้างต้นเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากถ้อยค าดังกล่าวเป็นเท็จ ข้าฯ รับทราบวา่กรมการกงสุลจะ     
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 

 
  (ลำยเซ็น) _______________________       

 ชื อ นำมสกุล 

ภำษำไทย   

ภำษำอังกฤษ   
บิดำ   

มำรดำ   

คู่สมรส   

ที อยู่ในญี ปุ่น
(ภำษำญี ปุ่น/
ภำษำอังกฤษ) 

〒 
 

 
 

โทรศัพท์ที ญี ปุ่น บ้าน                                                         มือถือ 

อีเมล  Line ID  
อำชีพ  ส่วนสูง ซม. 

☆บุคคลที ติดต่อในญี ปุ่น ในกรณีที หนังสือเดินทำงมีปัญหำ (บุคคลในครอบครัว ญำติ นำยจ้ำง หรือเพื อน) 

ชื อและนำมสกุล  
โทรศัพท์  

☆บุคคลที ติดต่อในประเทศไทย เพื อบันทึกไว้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือในกรณีที เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือกรณีฉุกเฉิน 

ชื อและนำมสกุล  
โทรศัพท์  

กำรรับเล่ม 
รับเล่มด้วยตนเอง (โปรดน าหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย) 
รับเล่มทางไปรษณีย์ (เก็บเงินปลายทาง กรณีซองถูกตีกลับเนื่องจากจ่าที่อยู่ไม่ชัดเจน ผู้ร้องต้องมารับ    
   หนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และรับผิดชอบค่าไปรษณีย์ด้วยตัวเองเท่านั้น) 

 



ข้อมูลประชำสมัพันธ์กำรขอหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(กรณีผู้บรรลุนิติภำวะแล้ว อำยุ 20 ปบีริบูรณ์ขึ้นไป) 

(เอกสำรฉบับน้ีจดัท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงข้อมูลจำก คู่มือประชำชน : งำนหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ในต่ำงประเทศ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

เอกสำรประกอบกำรยื นขอหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ค าร้องขอท าหนังสือเดินทางฯ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) 

(2) หนังสือเดินทางฉบับจริง   (3) บัตรประจ าตัวประชาชนไทยฉบับจรงิ 

(4) บัตรประจ าตัวผูพ้ านัก residence card (ไซริวการ์ด)  

(5) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) (6) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)  

(7) ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือส าเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสอืเดินทาง)   

ขอให้ท่านส่ง “ค าร้องขอท าหนังสือเดินทางฯ” และ “ส าเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อตรวจสอบ  

หลังจากน้ันสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นค าร้อง 

 

ค่ำธรรมเนียม อายุไม่เกิน 5 ปี   9,000 เยน 
  อายุไม่เกิน 10 ปี              13,000 เยน 

เปิดท ำกำร  วันจันทร ์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น. 

 เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย ์และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ติดต่อสอบถำม 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA 
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 
โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลาตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 15.30น. – 17.30 น.)  
โทรสาร 06-6262-9228 
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

หมำยเหต ุ*กรณีการยื่นค าขอมีหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกในต่างประเทศของผู้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แตย่ังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถยืน่ขอมีหนังสือ
เดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น *กรุณาแต่งกายสภุาพ *กรณีผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่นเดินทางเข้าญี่ปุ่น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย จึงไม่
สามารถท าหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ *ผู้ร้องต้องมายื่นค าร้องท าหนงัสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ *หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูล
ทะเบียนบ้าน เช่นนามสกุล  วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบยีนบ้านที่ที่ว่าการเขต/อ าเภอไทยให้ถูกต้องกอ่น *ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันช าระ
ค่าธรรมเนียมเม่ือได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเกบ็รักษาให้ด ีเพื่อปอ้งกันการสูญหายไม่ควรน าติดตัว หากยังไม่ได้เดินทาง ควรถือบัตรประจ าตวัผู้พ านกัresidence 
card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน *กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะส่งกลับ
มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้นผู้ร้องจ าเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกลา่วด้วยตัวเอง 
*ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง หากช าระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 


