ข้ อปฎิบัติในการมารับหนังสื อเดินทาง สาหรับตัวแทนหรือบริษทั ท่ องเทีย่ ว
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00 น. -16.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารมาตามทีร่ ะบุไว้ ด้านล่าง
กรณีมารับหนังสื อเดินทางแทนบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ ว
1.
2.
3.
4.

ใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ ง (ที่ออกโดยศูนย์รับยืน่ ฯ)
สำเนำหนังสื อเดินทำงหน้ำแรกของผูส้ มัคร
หนังสื อมอบอำนำจตัวจริ ง พร้อมลำยเซ็นต์ของผูส้ มัครให้ตรงตำมหนังสื อเดินทำง
สำเนำหนังสื อเดินทำงหน้ำแรกหรื อ สำเนำบัตรประชำชนของตัวแทน

กรณีมารับหนังสื อเดินทางแทนผู้เยาว์ (เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี )
1. ใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ ง (ที่ออกโดยศูนย์รับยืน่ ฯ)
2. สำเนำหนังสื อเดินทำงหน้ำแรกของผูส้ มัคร
3. เนื่องจำกผูส้ มัครเป็ นผูเ้ ยำว์ (เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ) ไม่สำมำรถกระทำกำรมอบอำนำจด้วยตนเองจึงต้ องใช้
หนังสื อมอบอำนำจตัวจริ งพร้อมลำยเซ็นต์ผปู้ กครองของผูเ้ ยำว์ (ตรงตำมหนังสื อเดินทำง) แทน
4. สำเนำหนังสื อเดินทำงหน้ำแรกของผูป้ กครอง
5. สำเนำทะเบียนบ้ำนหรื อสำเนำสู ติบตั ร เพื่อยืนยันควำมสัมพันธ์วำ่ เป็ นบิดำ มำรดำ และบุตร
6. กรณี บิดำ มำรดำ หรื อ บุตร มีกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนำหนังสื อสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ จำเป็ นต้องนำมำ
ยืน่ ด้วย
7. กรณี ผปู้ กครองมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน ต้องใช้สำเนำหนังสื อเดินทำงหน้ำแรกหรื อ สำเนำ
บัตรประชำชนของตัวแทนด้วย
หมายเหตุ
 กรณี ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับหำย ผูส้ มัครจะต้องแจ้งควำมที่สถำนีตำรวจและนำเอกสำรกำรแจ้งควำมที่ระบุ
ชื่อผูส้ มัคร ยืน่ แทนใบเสร็ จรับเงิน
 หำกมีกำรปลอมแปลงเอกสำรหรื อลำยเซ็นต์ ทำงศูนย์รับยื่นฯ ขอปฏิเสธกำรคืนหนังสื อเดินทำงให้ตวั แทน
ไม่วำ่ กรณี ใดก็ตำม

Required documents for passport collection by
representative / travel agency on Mondays - Fridays
(between 3 p.m. – 4 p.m.)
For mature applicants
1. Original VFS receipt
2. A copy of Bio-data page of applicant’s passport
3. Letter of Authorisation with original applicant’s signature
4. A copy ID card of authorised person

For minor applicants (age below 18 years old)
1. Original VFS receipt
2. A copy of Bio-data page of applicant’s passport
3. A minor cannot give permission without the parent or guardian’s consent,
therefore signature of the minor’s legal guardian is required on Letter of
Authorisation instead.
4. A copy of Bio-data page of the legal guardian’s passport
5. A copy of birth certificate or house registration confirming proof of the
relationship
6. Name Change Certificate in case of first-last name change(s)
7. A copy ID card of authorised person in case the legal guardian gives permission
to a representative

Remarks


In case the loss of original receipt, a police notification (stating applicant’s name)
will be required instead.



If you are found guilty of forgery, VFS will not return applicant’s passport in any
case.

