
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
 

การขออํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) 
และหนังสือตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการขออํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือตรวจลงตรา 
 

 
 

คํานาํ 
 

คู่มือและขั้นตอนการอํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการและการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางราชการ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การ
จัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการทํา
หนังสือเดินทางราชการและการตรวจลงตราเดินทางราชการ พร้อมทั้งมี ตัวอย่างหนังสือประกอบ             
การดําเนินการ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือและขั้นตอนการอํานวยความสะดวก
ในการขอหนังสือเดินทางราชการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน หากมีข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะประการใด ที่เป็นประโยชน์ได้โปรดแนะนําได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน          
จักขอบคุณย่ิง 
 
 
 
                 งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 
                             พฤศจิกายน 2554 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการขออํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือตรวจลงตรา 
 

 
 

สารบัญ 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

ขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทําหนังสือนําถึงปลัดกระทรวง                                 1 
การต่างประเทศ เพ่ือขอจัดทําหนังสือเดินทางราชการและการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ  
ขั้นตอนการอํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ                                   2 
หนังสืออํานวยความสะดวกในการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการอํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ                       3 
และ/หรือ หนังสือขอตรวจลงตราหนังสอืเดินทางราชการ 
การขอหนังสือเดินทางราชการ                                                                                            4 
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ                                                                        5 
สถานที่ย่ืนคํารอ้งขอหนังสือเดินทางสํานักงานใน กทม.                                                                5 
วันเปิดทําการ                                                                                                                7 
ขั้นตอนการย่ืนขอหนังสือเดินทางราชการ                                                                               7 
สถานที่ทําหนังสือเดินทางและการรับเล่มหนังสือเดินทาง                                                             7 
ตัวอย่างลักษณะหนังสือเดินทางราชการ                                                                                 8 
หนังสือเดินทางสูญหาย                                                                                                     8 
การแก้ไขหนังสือเดินทาง                                                                                                   8 
การยกเลิกหนังสือเดินทาง                                                                                                10 
การทําลายหนังสือเดินทาง                                                                                               10 
คําแนะนําในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                     10 
ประกาศและคาํเตือนเก่ียวกับการมีหนังสือเดินทาง                                                                   10 
การขอรับการตรวจลงตรา (VISA)                                                                                       11 
การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)                                                                     11 
คู่มือคนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ                                                                              12 
เอกสารแนบ ประเทศและเขตปกครองที่ผู้ถอืหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา           13 
แบบฟอร์มที่ 1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไป (ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน)                                     14 
แบบฟอร์มที่ 2 หนังสือขออนุเคราะห์ให้อธิการบดีลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวก         15 
ในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 
แบบฟอร์มที่ 3 หนังสือขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ          16 
และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 
แบบฟอร์มที่ 4 ทะเบียนสรุปการจัดทําหนังสืออํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ      17 
และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 
 



คู่มือการขออํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือตรวจลงตรา� หน้า 1�
 

ขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง ขอความอนเุคราะห์จัดทําหนังสือนําถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อขอจัดทาํหนังสือเดินทางราชการและการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางราชการ  

โดย งานวิเทศสัมพันธ ์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีจะเดินทางประสานงานให้หน่วยงานต้นสังกัดจดัทําหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติ
เดินทาง โดยแจ้งข้อมูลการเดินทาง แหล่งเงินทุนในการเดินทาง และความประสงค์ขอ
ทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ     

ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ถึงอธิการบดี (ผ่าน ผอ.สวพ./ผอ.กค.)  
ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท่ี 1 

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ท่ีต้องการเดินทางสําเนาหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติ
เดินทางท่ีได้รับอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว ส่งให้งานสารบรรณ กองนโยบายและแผน  

งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จัดทําหนังสือถึง
อธิการบดี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์
อํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ 
และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

ราชการ ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท่ี 2 และ 3 

งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน แจ้งและจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
อํานวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางราชการและ/หรือ หนังสือนํา          

การตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ ให้แก่หน่วยงานหรือ                   
เจ้าของเรื่องท่ีจะเดินทาง เพ่ือนําไปดําเนินการต่อไป 

เม่ือได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

เม่ือเอกสารถูกต้อง 

เม่ืออธิการบดีลงนาม 

งานสารบรรณ กองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทาง  

(ต้องได้รับการอนุมัติค่าใช้จ่ายและอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางจากอธิการบดี) 

เม่ือเอกสารไม่ถูกต้อง 

ขั้นตอนท่ี 1 

งานสารบรรณ กอง
นโยบายและแผน ส่ง

เอกสารกลับคืนหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้ท่ีต้องการ

เดินทาง เพ่ือให้
ดําเนินการให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 5 
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ขั้นตอนการอํานวยความสะดวกในการจัดทําหนงัสือเดินทางราชการ และ/หรือ 

หนังสืออํานวยความสะดวกในการขอตรวจลงตราหนังสอืเดินทางราชการ 
โดย งานวิเทศสัมพันธ ์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ผู้รับผิดชอบ ลําดับ กิจกรรม เอกสารแบบฟอร์ม 
งานวิเทศ
สัมพันธ์ กผ. 

1 

รับหนังสือการขออํานวยความ
สะดวกในการจัดทําหนังสือ
เดินทางราชการ และ/หรือ 
หนังสืออํานวยความสะดวกใน
การขอตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางราชการ จากงานสาร
บรรณ ตรวจความถูกต้อง 
เอกสารหรือรายการที่แนบ (ซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดการเดินทาง 
ประเทศที่ไป วันที่เดินทาง และ
ได้รับอนุมัติตัวบุคคล อนุมัติ
งบประมาณแล้ว) 

 - 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ กผ. 

2 

ทําความเห็นเสนอ ผอ. กผ. 
พิจารณา ผ่านงานสารบรรณ กผ. 

1. แบบฟอร์มหนังสือขออนุเคราะห์ให้อธิการบดี
ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์อํานวย
ความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ 
และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางราชการ 
2. แบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์อํานวย
ความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ 
และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางราชการ 

ผอ.กผ. 
3 

พิจารณา และนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 - 

อธิการบดี 4 พิจารณา และลงนาม  - 
สารบรรณ กผ. 

5 
ออกหมายเลขหนังสือส่ง และ
จัดส่งหนังสือ หรือปฏิบัติตามที ่
มหาวิทยาลัย สั่งการ 

 - 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ กผ. 

6 

บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนการ
จัดทําหนังสืออํานวยความสะดวก
ในการออกหนังสือเดินทาง
ราชการ และ/หรือ หนังสือนํา
การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ราชการ 

แบบฟอร์มทะเบียนสรุปการจัดทําหนังสืออํานวย
ความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางราชการ 
และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางราชการ 
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน งานการอํานวยความสะดวกในการจัดทําหนงัสือเดินทางราชการ  
และ/หรือ หนังสือขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 

 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รหัสเอกสาร   

  สํานักงานอธิการบดี แก้ไขคร้ังที่   

  กองนโยบายและแผน วันที่เร่ิมใช้   

    จํานวนหน้า   

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานการอํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ  
  
Flow Chart 
 

ผู้รับผิดชอบ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน เอกสารอ้างอิง 
ระยะ 
เวลา 

นักวิเทศ
สัมพันธ์ 

 รับหนังสือการขออํานวยความสะดวกในการจัดทํา
หนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสืออํานวย
ความสะดวกในการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ราชการ จากงานสารบรรณ ตรวจความถูกต้อง 
เอกสารหรือรายการที่แนบ (ซึ่งต้องมีรายละเอียด
การเดินทาง ประเทศที่ไป วันที่เดินทาง และได้รับ
อนุมัติตัวบุคคล อนุมัติงบประมาณแล้ว) 

-  

นักวิเทศ
สัมพันธ์ 

 ทําความเห็นเสนอ ผอ. กผ. พิจารณา ผ่านงานสาร
บรรณ กผ. 

1. แบบฟอร์มหนังสือขออนุเคราะห์ให้
อธิการบดีลงนามในหนังสือขอความ
อนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการ
จัดทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ 
หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ราชการ 
2. แบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์
อํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือ
เดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 

 

ผอ.กผ.  พิจารณา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา -  
 
 

อมทรส.  พิจารณา และลงนาม -  
 
 

สารบรรณ กผ.  ออกหมายเลขหนังสือส่ง และจัดส่งหนังสือ หรือ
ปฏิบัติตามที่ มหาวิทยาลัย ส่ังการ 

-  
 
 

นักวิเทศ
สัมพันธ์ 

 บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนการจัดทําหนังสืออํานวย
ความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางราชการ 
และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางราชการ 

แบบฟอร์มทะเบียนสรุปการจัดทําหนังสือ
อํานวยความสะดวกในการออกหนังสือ
เดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 

 

 
 
 

ตรวจสอบหนังสือ
เบื้องต้น 

จัดทําหนังสือขออํานวย
ความสะดวก 

ออกหมายเลขหนังสือ
ส่ง และจัดส่งหนังสือ 

พิจารณา 

พิจารณา 

บันทึกข้อมูลและ
จัดส่งหนังสือ 
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งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จะดําเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวก
ในการออกหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ ตามกรณีดังน้ี 

1. ผู้เดินทางไมม่ีหนังสือเดินทางราชการ  และจะต้องเดินทางไปประเทศที่ต้องรับการตรวจลงตรา  
                    (ยังไม่มี Official Passport และต้องทํา Visa ด้วย) ประเทศที่ต้องรับการตรวจลงตรา  
                    รายละเอียดในเอกสารแนบ 

 2. ผู้เดินทางมีหนังสือเดินทางราชการ และจะต้องเดินทางไปประเทศที่ต้องรับการตรวจลงตรา   
      (มี Official Passport แล้ว แต่ต้องทํา Visa ) ประเทศที่ต้องรับการตรวจลงตรา รายละเอียดในเอกสารแนบ 

 3. ผู้เดินทางไมม่ีหนังสือเดินทางราชการ และต้องเดินทางไปประเทศที่ไม่ต้องรับการตรวจลงตรา  
     (ยังไม่มี Official Passport และไม่ต้องทํา Visa) ประเทศที่ต้องรับการตรวจลงตรา  
                   รายละเอียดในเอกสารแนบ 
 

หมายเหตุ : ในบางประเทศ ไม่ได้ทําความตกลงใช้หนังสือเดินทางราชการกับประเทศไทย เช่น 
ไต้หวัน ซึ่งประเทศที่ไม่ได้ทําความตกลงใช้หนังสือเดินทางราชการกับประเทศไทย จะไม่ปรากฏช่ือประเทศใน
ตารางตามเอกสารแนบ ดังน้ัน ผู้เดินทางชาวไทยที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปประเทศดังกล่าว ต้องทํา
หนังสือเดินทางธรรมดาเท่าน้ัน 
 
  เม่ือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเสร็จ  ผู้เดินทางจะต้องนําเอกสารต่างๆ ไปดําเนินการด้วยตนเอง ดังน้ี  
 
การขอหนงัสอืเดินทางราชการ 
          ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548  ข้อ 9 กําหนดให้
ออกหนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลดังต่อไปน้ี  
   1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดต้ังตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเดินทางไป
ราชการในต่างประเทศ 
  2. ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจําอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรืสถานกงสุลไทย หรือ 
ในคณะทูตถาวรประจําองค์การระหว่างประเทศในตําแหน่งอ่ืนที่มิใช่ตําแหน่งทางการทูต รวมท้ัง  คู่สมรส และ
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาที่ประจําอยู่ หรือทําการศึกษาอยู่ในประเทศอ่ืน  แต่
บุตรต้องอายุไม่เกิน 25 ปี 
  3. บุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ 
  4. บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือในกรณีที่เหน็สมควรเป็นพิเศษ  หรือเก่ียวกับ
การเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของประเทศ  ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
มอบหมาย มีอํานาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมติัให้ออกหนังสือเดินทางได้ 
        หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถอืขาดคณุสมบัติที่จะถอื
หนังสือเดินทางราชการ  ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการน้ันแก่กระทรวงการต่างประเทศ  ทั้งน้ี  ผู้ถือหนังสือ
เดินทางราชการจะนําไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้  
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เอกสารประกอบการขอหนงัสือเดินทางราชการ  

* ผู้ย่ืนคําร้องขอหนังสือเดินทาง ต้องมาดําเนินการด้วยตนเอง เน่ืองจากต้องเก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง ได้แก่ ภาพใบหน้า และลายพิมพ์น้ิวมือ เพ่ือนําไปบันทึกลงในไมโครชิพที่ฝังในหนังสอืเดินทาง 

* เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันย่ืนคําร้อง  
    1. หนังสือนําจากต้นสังกัดระดับปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้
ออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ย่ืนคําร้องเดินทางไปราชการ  ให้ระบุประเทศ กําหนดวันเวลาที่จะเดินทาง 
    2. สําเนาบันทึกหรือสําเนาคําสั่งที่อนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ แสดงรายละเอียดการเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ประกอบด้วย 
ค่าเบ้ียเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ) กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากที่อ่ืน เช่น จากต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานในประเทศ ขอเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบ 
    3. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ และบัตรประจําตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก 
   4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
    5. กรณีเป็นพนักงานของรัฐ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย โปรดนําหลักฐานแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานกับ       
ต้นสังกัด เช่น สัญญาการจ้างมาแสดง เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง  
 6. ค่าธรรมเนียม ในการขอหนังสือเดินทางราชการ 1,000 บาท สามารถนําใบเสร็จรับเงินเป็น
หลักฐานเบิกคนืจากหน่วยงานต้นสังกัด  
 
สถานทีย่ื่นคําร้องขอหนงัสือเดินทางสํานักงานใน กทม. 
 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ  
       - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
    - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256  
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 2. สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว บางนา    
     - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซต้ีิบางนา อาคาร "บางนาฮอลล์" (ด้านข้างศูนย์การค้า) ช้ัน B1 
      - โทรศัพท์ 0-2383-8402-4  โทรสาร 0-2383-8398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ป่ินเกล้า    
     - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ช้ันใต้ดิน)  แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 
      - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้ง 3 แห่ง สามารถรับหนังสอืเดินทางได้ภายใน 2 วันทําการ หรือสามารถใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ได้ 
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วันเปิดทําการ 
วันจันทร์ ถึง ศกุร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ระหว่าง เวลา 8.00 - 15.30 น.  

โทร.02-981-7171 ถึง 4 ต่อ 3417, 2236, 2238 และ 2239 หรือ 02-981-7265 ถึง 6 FAX : 02-981-7267 
และศึกษาข้อมลูที ่http://www.mfa.go.th  หรือ http://www.consular.go.th หรือสอบถามทางอีเมล์ที่
consular05@mfa.go.th  
 
ขั้นตอนการย่ืนขอหนังสือเดินทางราชการ 
 1. รับบัตรคิว 
 2. ย่ืนเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ ตามรายละเอียดข้างต้น 
 3. เก็บขอ้มลูชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์น้ิวมือ น้ิวช้ีขวา และนิว้ช้ีซ้าย ด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครัง้) 
 4. ชําระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และ/หรอื ค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาท รบัใบเสร็จรับเงิน และรับใบ
นัดรับเล่ม 
 
สถานทีท่ําหนงัสือเดินทางและการรับเล่มหนังสือเดินทาง  

 

สถานที ่
ย่ืนทําหนังสือเดินทาง 

การรับเล่ม ระยะเวลา 

1. กรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) รับด้วยตนเอง  
   เอกสารที่ต้องใช้  
    1) บัตรประชาชนตัวจริงของ
ผู้รับ   
    2) ใบรับหนังสือเดินทาง  

หรือ 
ให้ผู้อ่ืนรับแทน  
   เอกสารที่ต้องใช้  
    1) บัตรประชาชนตัวจริงของ 
ผู้ถือหนังสือเดินทาง  
    2) บัตรประชาชนตัวจริงของ  
ผู้รับแทน  
    3) ใบรับหนังสือเดินทางที่ลง
นามมอบอํานาจแล้ว  

หรือ 
รับทางไปรษณีย์  

2 วันทําการ 
(ไม่รวมวันย่ืนคาํร้อง) 

 
 
 
 

2 วันทําการ 
(ไม่รวมวันย่ืนคาํร้อง) 

 
 
 
 
 
 
 

5-7 วันทําการ  
     (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

2. สํานักงานหนังสือเดินทางใน กทม. 
    - ป่ินเกล้า  
    - บางนา  

3. สํานักงานหนังสือเดินทางใน
ต่างจังหวัดทุกแห่ง  

รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว  
(ผลิตเลม่ที่กรมการกงสุล)  

5-7 วันทําการ  
(ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)  

4. หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่   
     

รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว  
(ผลิตเลม่ที่กรมการกงสุล)  

7-10 วันทําการ  
(ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)  

 

 



คู่มือการขออํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือตรวจลงตรา� หน้า 8�
 

ตัวอย่างลักษณะหนงัสือเดินทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางสูญหาย  
หากทําหนังสือเดินทางสูญหาย  
-  สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตํารวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน  

ตํารวจมาย่ืนขอทําหนังสือเดินทางฉบับใหม ่และยกเลกิการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย  
-  สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนําใบรับแจ้ง

ความดังกล่าวน้ันพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยทีใ่กลท้ีสุ่ด เพ่ือขอหนังสือเดินทาง
เล่มใหม ่หากในกรณีที่ผูท้ําหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถ  
รอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสลุจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทาง
กลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน  
         ข้อแนะนํา  
         ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล 
และสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานทูตสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน 
 
การแก้ไขหนังสือเดินทาง  
      หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือ - นามสกุล หรือข้อมูลบุคคลได้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากตามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) การเขียนข้อมูลในไมโครชิพ   
ทําได้เพียงคร้ังเดียว และไม่สามารถนําข้อมูลที่แก้ไขเขียนเพ่ิมในไมโครชิพ อย่างไรก็ดี หากเป็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่ไม่ได้จดัเก็บในไมโครชิพสามารถบันทึกการแก้ไขในเล่มได้ 2 กรณี ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น และ 
2. การบันทึกรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม เน่ืองจากเล่มเดิมมีวีซา่ที่ยังมีอายุใช้งาน 

แทนการผนวกเล่ม  
ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาท  
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การแก้ไขข้อมลูหนังสือเดินทางและนิติกรที่เก่ียวข้องกับหนังสือเดินทาง 

 

ประเภทนิติกร 
และการแก้ไข 

ประเภทหนังสอืเดินทาง เอกสารประกอบ 
แบบเก่า  e-passport  

(เริ่มผลิต ส.ค. 2548)  
1. การต่ออายุหนังสือ
เดินทาง  

ทําไม่ได้ 
 

ทําไม่ได้ 
 

                        ไม่มี 
 

2. การเพ่ิมหน้า  
(หมายเหตุ: สถาน
เอกอัครราชทูตหลาย
ประเทศไม่ประทับตรา 
visa ในใบเพ่ิมหน้า)  

ทําได้ 
 

ทําไม่ได้ 
 

1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสําเนาหน้าที่
มีรูปถ่าย และหน้าที่เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข 
(ถ้ามี)   
2) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ร้อง
พร้อมสําเนา  

3. การขอแก้ไข  
    ช่ือ/นามสกุล/คํา
นําหน้า    
(หมายเหตุ: ผู้รอ้งต้อง
มาเซ็นช่ือต่อหน้า
เจ้าหน้าที่)  
 

ทําได้ 
 
 
 

ทําไม่ได้ 
 
 
 

1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสําเนา  
2) ใบรับรองการเปลี่ยนช่ือ/นามสกุล/คํา
นําหน้าหรือทะเบียนสมรส (แล้วแต่กรณี)
พร้อมสําเนา 
    หากเป็นกรณีหญิงไทยสมรสกับ
ชาวต่างชาติ จะต้องแนบสําเนาหนังสือ
เดินทางของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติมาด้วย  
3) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสําเนา  
4) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา (กรณใีช้บัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีผู้เยาว์ที่
ยังไม่มีบัตรประชาชน)   

4. การเปลี่ยนแปลง
ลายเซ็น  
(หมายเหตุ: ผู้ร้องต้อง
มาเซ็นช่ือต่อหน้า
เจ้าหน้าที่)  

ทําได้ 
 
 

ทําได้ 
 
 

1) หนังสือเดินทางเล่มที่ต้องการแก้ไข พร้อม
สําเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่เคยมีการต่อ
อายุ/แก้ไข(ถ้ามี)   
2) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสําเนา   
 

5. การรับรองการถือ
หนังสือเดินทางเล่ม
เดิมในหนังสือเดินทาง
เล่มใหม่เน่ืองจากเล่ม
เดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้
งานแทนการผนวกเล่ม  

ทําได้  ทําได้  1) หนังสือเดินทางเล่มใหม ่ 
2) หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่วีซ่ายังมีอายุใช้
งานอยู่ พร้อมสําเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และ
หน้าที่มีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งาน (ถ้ามี) และหน้าที่
เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข (ถ้ามี) 
3) ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส 
พร้อมสําเนา (กรณีหนังสือเดินทางทั้งสองเล่ม
มีช่ือ นามสกุล ไม่ตรงกัน) 
4) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสําเนา  



คู่มือการขออํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือตรวจลงตรา� หน้า 10�
 

การยกเลิกหนงัสือเดินทาง 
      กองหนังสือเดินทางจะยกเลิกหนังสือเดินทางฉบับเก่าเมื่อผู้ขอได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหมแ่ล้ว จึงขอให้นํา
หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ยังมีอายุใช้งานมายกเลิกเล่มในวันที่ย่ืนขอเล่มใหม่ หรือในวันที่รับเล่มใหม ่ ในกรณี
ขอรับเล่มทางไปรษณีย์ และย่ืนคําร้องทีส่ํานักงานสาขาในต่างจังหวัด ขอใหนํ้าเล่มเดิมมายกเลิกในวันที่ย่ืนคําร้องด้วย 
หนังสือเดินทางที่ประทับตรายกเลิกเล่มแล้ว จะคืนผู้ร้องเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
 
การทําลายหนงัสือเดินทาง  
      หากผู้ย่ืนขอหนังสือเดินทางไม่มารับเล่มตามกําหนดภายใน 90 วัน กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธ์ิ
ในการทําลายหนังสือเดินทางน้ัน  
 
คําแนะนําในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ์

1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลภายในเลม่หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทําใดๆ ที่อาจทําใหป้กหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความ 

เสียหาย 
     3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทําใด ๆ ที่อาจทาํให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ยับย่น หรือ เปลี่ยนรูป
ไปจากเดิม 

4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหลก็ หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่น
ความถี่วิทยุ เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ 

5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากบนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ์
6. ควรเก็บหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับช้ืน 
7. หลีกเลี่ยงการนําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส 

สถานที่มแีสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผสันํ้า หรือสถานที่ใกล้
สารเคมีต่างๆ รวมทั้งสถานทีท่ี่มีฝุ่นละออง 

8. กระทรวงต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ์
อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 
 
ประกาศและคาํเตือนเก่ียวกับการมีหนงัสอืเดินทาง  
     1. ห้ามใช้เอกสารของบุคคลอ่ืนหรือปลอมแปลงเอกสารของตนเองเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการย่ืนขอ
หนังสือเดินทาง การกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อระเบียบการทําหนังสือเดินทาง ผิดกฎหมายฐานแจ้งความเท็จ
และปลอมแปลงเอกสาร 
     2. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรย่ืนขอหนังสือเดินทางล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร
ก่อนวันเดินทาง สําหรับท่านที่ย่ืนคําร้องขอหนังสือเดินทางในเขตกรุงเทพฯ จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน    
3 วันทําการ นับจากวันที่ย่ืนคําร้อง สําหรับผู้ที่ย่ืนคํารอ้งขอทําหนังสือเดินทางในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือ
เดินทางภายใน 10 วัน  
     3.  ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งช่ือ ที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เดินทางไปพํานักทราบ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ทุกครั้ง เพ่ือสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสลุไทยสามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉิน  
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     4. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่า ไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มิได้รับ
มอบหมาย บุคคลสญัชาติไทยถือหนังสือเดินทางได้ฉบับเดียว หากหนังสือเดินทางสูญหาย ผู้ถือจะต้องแจ้ง 
กองหนังสือเดินทาง หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องถิ่น หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยทราบทันท ี 
     5.  โปรดหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการขอทําหนังสือเดินทางในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเฉพาะวันจันทร ์ทั้งน้ี 
เน่ืองจากมีผู้มาใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาดังกล่าว อันเป็นเหตุให้ท่านผู้มาใช้บริการต้องใช้เวลาค่อนข้าง
นานในการรอลําดับการย่ืนคําร้องขอหนังสือเดินทาง 
 
การขอรับการตรวจลงตรา (VISA)  
            กรณีขอหนังสือเดินทางราชการพร้อมหนังสือนําเพ่ือการตรวจลงตรากับสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลต่างประเทศในไทย จะต้องถ่ายสําเนาหน้าหนังสือนําที่มีถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาด้วย 1 ชุด 
 
การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)  
 1.  การตรวจลงตราประเภทน้ีจาํกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผูร้้องจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ 
(UN Laissez-Passer) ซึ่งเทยีบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่าน้ัน  
 2.  ผู้ร้องจะต้องแสดงหนังสือนําจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุล/หน่วยราชการ ของประเทศผู้ขอ หรอืจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือ
จากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุช่ือ ตําแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน  
 3.  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
 4.  ระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน  
 5.  เอกสารประกอบในการย่ืนคําร้องขอรับการตรวจลงตรา 
  5.1 หนังสือลงนามจากต้นสังกัดระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวง
การต่างประเทศขอให้ออกหนังสือนําเพ่ือขอรับการตรวจลงตราให้กับผู้ร้อง ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการในต่างประเทศ พร้อมระบุประเทศ และกําหนดการเดินทาง 
  5.2 สําเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ 
  5.3 สําเนาหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถือหนังสือเดินทาง ทั้งน้ี 
หนังสือเดินทางน้ันควรมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  5.4 ในบางประเทศ อาจต้องใช้หนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้วย โดยสามารถดูหรือสอบถาม
ข้อมูลได้จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจําในไทย หรือดูจากเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
หัวข้อ รายละเอียดการขอทํา VISA จะ Link ไปที่เว็บไซต์ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีรายละเอียดการขอ VISA ประเทศต่างๆ 
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คู่มือคนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ 
1. ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ควรศึกษาเกี่ยวกับประเทศน้ันให้รอบคอบว่าประเทศที่จะเดินทางไป

น้ัน มีกฎหมายห้ามการนําสิ่งของใดเข้าประเทศ ในบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย 
การนําอาวุธปืน กระสุน วัตถรุะเบิด หรือยาเสพติดร้ายแรงเข้าประเทศจะมีโทษถึงประหารชีวิต โดยติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป 

2. ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งของน้ันไม่เป็น
ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธ หรือสารต้องห้าม เพราะหากถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจพบจะยาก
ในการแก้ข้อหา 

3.  ควรจําหรือพกพา หมายเลขโทรศัพทแ์ละที่อยู่ของสถานทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศไว้
ตลอดเวลา เพ่ือใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

4.  หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสําคัญมาก เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัว และควรถ่ายสาํเนาเก็บไว้
อย่างน้อย 1 ชุด อย่ามอบให้ใคร เก็บไว้นอกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจา้หน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่มีสิทธิ
ขอดูและตรวจสอบ และในกรณีที่หนังสือเดินทางหายให้แจ้งความต่อตํารวจท้องถิ่น และนําใบแจ้งความมาติ
ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลไทยทีอ่ยู่ใกล้ทีสุ่ดทันที เพ่ือขอออกเอกสารการเดินทางแทน กรณีเช่นน้ี
หากมีบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงก็จะช่วยให้ออกเอกสารเดินทางได้เร็วขึ้น 

5.  ควรหมั่นตรวจสอบอายุวีซ่า เพราะหากวีซ่าขาดอายุ ท่านอาจถูกปรับ จําคุก และ/หรือส่งตัวกลับ
ประเทศไทยได้ 

6.  กรณีประสบเหตุร้ายในต่างประเทศ เช่น ประสบอุบัติเหตุ ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี ถูกหน่วงเหน่ียว
กักขังโดยมิชอบ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานทูต สถานกงสุลไทยทกุแห่ง แม้ว่าท่านอาจไม่มี
หนังสือเดินทางหรือวีซ่าขาดอายุ หรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตาม 

7.  ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งช่ือ ที่อยู่ ใหส้ถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทยประจําประเทศที่ไปอยู่ทราบ รวมทั้งแจง้การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกคร้ัง เพ่ือทางสถานทูต สถานกงสุลไทย 
สามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉินและจัดทําทะเบียนคนไทยเพ่ือให้การช่วยเหลือในกรณีมีเหตุจําเป็น รวมทั้ง
แจ้งญาติ บุคคลในครอบครัว หรือเพ่ือนสนิทให้ทราบไว้ด้วย 
 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่องานวิเทศสัมพันธ ์กองนโยบายและแผน 
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 08-1946-4107     นันทมาศ  งานวิเทศสัมพันธ ์ VOIP 10400 
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                                 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ .........(หน่วยงานของผู้ขออนุมัติเดินทาง)........ โทรศัพท ์……………………………… VOIP ......... 
ที่  ศธ  ๐๕๘๕. .... /...........                                   วันที่ .......... เดือน...............  พ.ศ. ……......     
เรื่อง   ขออนุมัติเดินทางไป ...(ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน).... ณ ต่างประเทศ  

เรียน   อธิการบดี ผ่าน (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/ผู้อํานวยการกองคลัง)  
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย   ๑. แบบพิจารณา.....(การขอนําเสนอผลงานทางวิชาการ กรณีไปนําเสนอผลงาน)......  
                         ณ ต่างประเทศ 

๒. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
๓. แบบคําขอโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

  ๔. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ...(ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน)...ณ ต่างประเทศ 
  ๕. Call for paper …(กรณีไปนําเสนอผลงาน)…………………………………..…………………………… 
  ๖. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงานจาก .......................................... 
  ๗. บทความวิจัยเรื่อง .............................................................................................................. 
 

                ด้วย........(ผู้ขออนุมัติเดินทาง)............ ตําแหน่ง ................................... สังกัด ..............................
มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไป....(ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน + ช่ืองาน).... ณ ประเทศ........................... 
ระหว่างวันที่ .............. ถึง ..............  รวมระยะเวลา ....... วัน เพ่ือ...(ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไป
ต่างประเทศในครั้งน้ี)....ทั้งน้ี ...........(ช่ือหน่วยงานที่ให้ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน)............ มีหนังสือตอบรับให้
เข้าร่วม....(ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน + ช่ืองาน).... ในรูปแบบ .........................................................  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ๑ . อนุมัติให้ . . . (ผู้ขออนุมัติเดินทาง) . . . . . .ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน . . . ณ ประเทศ
........................... ระหว่างวันที่ .............. ถึง ..............  รวมระยะเวลา ....... วัน 
 ๒. อนุมัติเงินงบประมาณจาก ......................................................................................................... 
เป็นเงิน ........................ บาท (..............................)  
 ๓. อนุมัติให้เดินทางโดยสายการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือสายการบินอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 
 ๔. อนุเคราะห์ออกหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯ ถึงกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือให้ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศออก....(หนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ)...... 
ให้......(ผู้ขออนุมัติเดินทาง)...... 

 
 
 

                    (.............................................) 
                                                            ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานของผู้ขออนุมัติเดินทาง   
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไป (ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน) 
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                                 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กองนโยบายและแผน งานวิเทศสัมพันธ์  โทรศัพท ์๐  ๓๕๗๐ ๙๑๐๓ VOIP ๑๐๔๐๐ 
ที่  ศธ  ๐๕๘๕.๐๔/                                       วันที่ .......... เดือน...............  พ.ศ. ……......     
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ลงนาม  

เรียน   อธิการบดี  
 

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติให้....(ข้าราชการพลเรือน/
พนักงานมหาวิทยาลัย).......ในสังกัดมหาวิทยาลัย สังกัด................................................... จํานวน ..... ราย คือ 
…………………(ช่ือผู้เดินทาง)…………………………. เดินทางไป....(ประชุม/นําเสนอผลงาน/ดูงาน + ช่ืองาน).... ณ 
ประเทศ........................... มีกําหนดการเดินทาง ต้ังแต่วันที่ .............. ถึง ..............  รวมระยะเวลา ....... วัน โดยใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ในการน้ี บุคลากรดังกล่าวได้ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขออํานวยความสะดวก  
ในการออก ....(หนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ)....  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและลงนาม 

 

 
 
 

                       ( .................................... ) 
                                                                     ผูอํ้านวยการกองนโยบายและแผน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 2 หนังสือขออนุเคราะห์ให้อธิการบดีลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์อํานวยความ
สะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 
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ที่  ศธ ๐๕๘๕.๐๔/ ......         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

    ๖๐  หมู่ที่  ๓  ถนนสายเอเซีย 
    ตําบลหันตรา   อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐ 

 

วันที่.....   เดือน...........  ปี ........ 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการออกหนังสือ.........(เดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจ 
          ลงตราหนังสือเดินทางราชการ)….. 
   

เรียน    ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติให้ ...(ข้าราชการพลเรือน/
พนักงานมหาวิทยาลัย)...ในสังกัดมหาวิทยาลัย จํานวน ....... ราย คือ ...................(ช่ือผู้เดินทาง)......................
ตําแหน่ง .............................. สังกัด................................................................. เดินทางเข้าร่วม ....(ประชุม/นําเสนอผลงาน/
ดูงาน + ช่ืองาน).... ณ ประเทศ.................................. มีกําหนดการเดินทาง ต้ังแต่วันที่ ...................ถึง........................ 
รวมระยะเวลา ......... วัน โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการออกหนังสือ....(เดินทางราชการ และ/หรือ 
หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ).....ให้แก่บุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสมด้วย จะขอบคุณย่ิง 

 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

     

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  หาสิตพานิชกุล) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

กองนโยบายและแผน  
โทรศัพท ์๐  ๓๕๗๐ ๙๑๐๓   
โทรสาร ๐  ๓๕๗๐ ๙๑๐๕ 
www.rmutsb.ac.th 
 

แบบฟอร์มท่ี 3 หนังสือขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือ
เดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 
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แบบฟอร์มที่ 4 ทะเบียนสรุปการจัดทําหนังสืออํานวยความสะดวกในการออกหนังสือ 
เดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนําการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ 

 
ที่ ผู้ขออํานวย

ความสะดวก 
ตําแหน่ง สังกัด วัตถุประสงค์การ

เดินทาง 
เดินทางไป 
ประเทศ 

ช่วง
ระยะเวลา
เดินทาง 

รวม  
(วัน) 

วันที ่
ออกหนังสือ
ถึง กต. / 
สกอ. 

เรื่อง 
หนังสือ
เดินทาง
ราชการ 

เรื่อง 
การ

ตรวจลง
ตรา 

เรื่อง หนังสือ
เดินทางราชการ
และการตรวจ 

ลงตรา 

อื่นๆ 

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 


