How to apply for the new residence permit card (information in 2017)

วิธีขอบัตร residence permit ใบใหม่ (ข้ อมูล ณ ปี 2017)
*** Usually it’s FREE but
-

If you apply after the old card expire, you have to pay 300 NOK.
If you forget to bring the old card to the Police Station, you also have to pay 300 NOK.

*** ปกติทำบัตรใหม่ฟรี แต่
- ถ้ ำทำหลังจำกที่บตั รเดิมหมดอำยุ ต้ องเสียเงิน 300 โครน
- ถ้ ำลืมเอำบัตรเก่ำไปตอนยื่นเอกสำร ต้ องเสียเงิน 300 โครน เช่นกัน

1. Go to https://selfservice.udi.no/en-gb/ then click “Log in to the application portal” or you can
change the language to Norwegian if you want to.

เข้ ำไปที่เว็บไซต์ https://selfservice.udi.no/en-gb/ คลิกเข้ ำไปที่ Log in to the application
portal

2. Fill in username and password, and click log in

ใส่ username และ password แล้ วคลิกที่ log in

3. Click “want to apply”

คลิกที่ want to apply

4. Click “want to renew”

คลิก want to renew

5. Click “order new residence permit card”

คลิก order new residence permit card

6. It will link to this page. Read and tick at the end of the page, then click at “continue to control
questions”

มันจะลิงค์มำหน้ ำนี ้ อ่ำนแล้ วติ๊กที่ด้ำนล่ำงของเพจ เสร็ จแล้ วคลิกที่ continue to control questions

7. Answer the questions accordingly. It will pop up one by one. Fill in DUF number and validate it.
Then click “continue to the order form”

ตอบคำถำม มันจะค่อยๆ ขึ ้นมำทีละข้ อ กรอก DUF number แล้ วคลิกที่ validate DUF number เสร็ จแล้ ว
กด continue to the order form

8. This is how the form looks like. You can save and continue to fill the form later whenever you want
to. Read and tick at the end of the page, and click “next”

ฟอร์ มหน้ ำตำเป็ นแบบนี ้ อ่ำนแล้ วติ๊กด้ ำนล่ำง แล้ วกด next ฟอร์ มนี ้สำมำรถเซฟแล้ วกลับมำกรอกเพิ่มเติมทีหลังได้

9. Where there is a red star, fill in personal information. Then click “next”

กรอกข้ อมูลส่วนตัว ที่มีดอกจันทร์ สแี ดงคือต้ องกรอก อันไหนไม่มคี ือไม่จำเป็ น เสร็ จแล้ วคลิก next

10. Choose the first reason. Then click next.

เลือกเหตุผลที่ทำบัตรเป็ นเหตุผลแรก (ในกรณีที่บตั รจะหมดอำยุ) แล้ วคลิก next

11. I forgot to capture “Application Summary” page. Just tick everything and submit after you check
that all the information is correct.

ลืมแคปเจอร์ หน้ ำสุดท้ ำยมำให้ มันคือหน้ ำ Application Summary ก็ไม่มีอะไรมำก เช็คเข้ อมูลที่กรอกว่ำถูกต้ อง
หรื อไม่ ถ้ ำมีอะไรผิดก็กลับไปแก้ แต่ถ้ำถูกหมดแล้ วก็ติ๊กที่เค้ ำให้ ตกิ๊ แล้ ว Submit

12. I will link to this page. After that book an appointment date and time. Print the cover letter and
sign. Then go to Police Station with cover letter, passport, and the old residence permit card.

มันจะลิงค์มำหน้ ำนี ้ จองวันเวลำที่จะไปที่สถำนีตำรวจ ปริ๊ นท์ cover letter แล้ วเซ็นชื่อ เสร็ จแล้ วก็นำ cover
letter พำสปอร์ ต และบัตร residence permit ใบเก่ำไปที่สถำนี ้ตำรวจตำมวันและเวลำทีน่ ดั

