ข่ าวประชาสัมพันธ์ งานกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
----------------------------------------------------สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารี ส ขอแจ้ งข่าวสารงานกงสุลให้ แก่ประชาชนไทยที่อาศัยอยูใ่ น
ประเทศฝรั่งเศส ดังต่อไปนี ้
1.
ตังแต่
้ วันที่ 9 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ได้ ทาการปรับเปลี่ยนอัตรา
ค่าธรรมเนียมด้ านกงสุล เพื่อให้ สอดคล้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั ดังปรากฎตามตารางค่าธรรมเนียม
ดังนี ้
ประเภท
งานหนังสือเดินทาง
- หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางธรรมดา
- หนังสือเดินทางชัว่ คราว
- บันทึกรายการ/แก้ ไขรายการในหนังสือเดินทาง
งานรับรองเอกสารและนิติกรณ์
- รับรอง/นิตกิ รณ์เอกสาร
งานตรวจลงตรา
- ประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจักร (ครัง้ ละ)
- ประเภทนักท่องเที่ยว (ครัง้ ละ)
- ประเภทคนอยู่ช่ ัวคราว (Non-immigrant)
-ใช้ ได้ ครัง้ เดียว
-ใช้ ได้ หลายครั ง้ ในหนึ่งปี
-ใช้ ได้ หลายครั ง้ ในสามปี (APEC)
-ใช้ ได้ หลายครั ง้ ในสามปี (B Multiple Entry)
- ภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้ าพระยา-แม่โขง (ACMECS Single Visa)

ค่ าธรรมเนียม (ยูโร)
30
10
3
15
25
30
60
150
150
300
30

2.
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทาการปรับปรุงการให้ บริ การด้ านหนังสือเดินทางให้ มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ วมากยิ่ง ขึน้ โดยจะยกเลิกระบบนัดหมายเพื่ อยื่ นคาร้ องขอมี หนัง สือเดินทาง ตังแต่
้ วันที่
1 เมษายน 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ ผู้ที่ต้องการจะยื่นคาร้ องขอมีหนังสือเดินทางสามารถติดต่อขอรับบริ การได้ ที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาระหว่าง 10.00 น. - 16.30 น. โดยไม่จาเป็ นต้ องนัดหมายล่วงหน้ า ได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจากัดการรับคาร้ องขอมีหนังสือเดินทาง วันละไม่เกิน 30 ราย ยกเว้ นผู้ที่เดิน
ทางไกลมาจากต่างจังหวัด อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคาร้ องต้ องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ด้ วยตนเอง
เพื่อรับบัตรคิวสาหรับการยื่นคาร้ องฯ ในวันเดียวกันตามลาดับ ทังนี
้ ้ การยกเลิกระบบนัดหมายล่วงหน้ าทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรื อด้ วยตนเอง และให้ ประชาชนสามารถมายื่นคาร้ องขอมีหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องนัดหมาย
ล่วงหน้ านี ้ก็เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชน ซึ่งไม่ต้องรอนัดหมายเป็ นเวลานานหลายสัปดาห์
อีกต่อไป ดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
3.
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ให้ บริ การกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยจานวน
มากที่พานักอาศัยอยูต่ า่ งจังหวัดและในพื ้นที่หา่ งไกลจากกรุงปารี ส อาทิ การรับคาร้ องขอมีหนังสือเดินทาง การ
จดทะเบียนราษฎรและ การรับรองและทานิติกรณ์เอกสารต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่
ชาวไทย เป็ นการช่วยประหยัดเวลาการเดินทางเข้ ากรุงปารี สและค่า ใช้ จ่าย อีกทังคนท
้ างานก็ไม่จาเป็ นต้ องลา
งานเพื่ อมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี ้ การให้ บริ การกงสุลสัญจรเป็ นการสร้ างสัม พันธ์ อันดี
ระหว่างเจ้ าหน้ าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กับประชาชนในเขตพืน้ ที่เป้าหมาย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มี
โอกาสรับฟั งทุกข์สขุ ของประชาชนและให้ คาปรึกษาในเรื่ องต่างๆ
ในปี 2558 สอท.ฯ จะดาเนินโครงการกงสุลสัญจร รวม 3 ครัง้ โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้
ให้ บริการกงสุลสัญจรเป็ นเวลา 2 วัน ที่นครตูลสู เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ที่วดั โพธิธรรมนานาชาติ เมือง Beauzelle โดยมีประชาชนมาใช้ บริการเป็ นจานวนมากตลอดทังสองวั
้
น
โครงการกงสุล สัญ จรครั ง้ ต่อ ไปจะมี ขึ น้ ที่ เ มื อ งรู เ บซ์ ในวัน เสาร์ ที่ 14 มี น าคม 2558 ที่
วัดญาณวัฒนาราม จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยในพืน้ ที่มาติดต่อขอรับบริ การได้ ระหว่าง 10.00 น. 18.00 น. หากต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 03 59 39 58 93 และ
07 78 70 21 57
นอกจากนี ้ สถานเอกอัค รราชทู ต ฯ มี ด าริ จ ะจัด โครงการกงสุ ล สัญ จรครั ง้ สุ ด ท้ ายของ
ปี งบประมาณ 2558 ขึ ้นที่นครลียงในช่วงกลางปี นี ้ ซึ่งจะได้ แจ้ ง วัน เวลา และ สถานที่ มาให้ ทราบในวารสาร
บุษบาฉบับหน้ า
จึงขอแจ้ งมาเพื่อทราบทัว่ กัน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารี ส
9 มีนาคม 2558

