ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชนิดราชการและการตรวจลงตรา
ขั้นตอน 1 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

คณาจารย์/
บุคลากรสายสนับสนุน

ต้นสังกัด
(คณะ/วิทยาลัย หรือ กอง)

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

มหาวิทยาลัย

1.1 จัดทําหนังสือ ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน
ณ ต่างประเทศ ระบุรายละเอียดดังนี้ (ตัวอย่างแนบ
IRO.1-1)
• ชื่อ-นามสกุล
• สังกัด
• สถานที่ที่จะไป
• วัตถุประสงค์การเดินทาง
• ระยะเวลาการเดินทาง
• แหล่งเงินงบประมาณ
และแนบเอกสารประกอบดังนี้
- หนังสือเชิญ/ตอบรับจากต่างประเทศ
- เอกสารการได้รับทุน (กรณีได้รับทุน)
1.2 ยื่นหนังสือถึงมหาวิทยาลัยโดยผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน ตามขั้นตอน

ตัวอย่างหนังสือ (IRO.1-1)
ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการต่างประเทศ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ โทร ๓๑๘๗
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙ /
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๕๔
ระบุชื่อและสังกัดของผู้เดินทาง

เรียน อธิการบดี (ผ่านคณบดี……………………)
ตามที่ ข้าพเจ้า ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ได้รับการตอบรับจาก University of Eastern Piedmount in Novara ในการเข้าร่วมทําวิจัย
ทางด้านเภสัชเคมี ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น
ระบุช่วงระยะเวลา
ระบุวัตถุประสงค์การเดินทางและสถานที่

ในการนี้ ข้าพเจ้า ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง จึงใคร่ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เพื่อเข้าร่วมการทําวิจัยดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ระบุแหล่งเงินงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

เจ้าของเรื่องลงนาม

(ดร.มาลีรกั ษ์ อัตต์สินทอง)
ตําแหน่ง…………………………………………

ขั้นตอน 2 ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางชนิดราชการและอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา

คณาจารย์/
บุคลากรสายสนับสนุน

ต้นสังกัด
(คณะ/วิทยาลัย หรือ กอง)

มหาวิทยาลัย
(กองบริการการศึกษา)

คณาจารย์/
บุคลากรสายสนับสนุน

2.1 หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ อ อกหนั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางชนิดราชการและอํานวยความ
สะดวกในการตรวจลงตรา (ดังตัวอย่างแนบ IRO.1-2 และ
IRO.1-3)
โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
1) สําเนา หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน
ณ ต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
2) สําเนา หนังสือเชิญ/ตอบรับจากต่างประเทศ
3) สําเนา เอกสารการได้รับทุน (กรณีได้รับทุน)
4) สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ

2.2 งานวิ เทศสั ม พัน ธ์ กองบริ ก ารการศึ ก ษา จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอ
ความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางชนิดราชการและอํานวย
ความสะดวกในการตรวจลงตรา ผ่ า นรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการ เพื่อนําเรียนอธิการบดี/ปฏิบัติการแทน/รักษาการแทน
ลงนาม

ยื่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางและอํานวยความ
สะดวกในการตรวจลงตรา พร้ อ มเอกสารแนบด้ ว ยตนเอง
ต่อกระทรวงการต่างประเทศ (กองหนังสือเดินทาง) พร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ตัวอย่างหนังสือแบบที่ ๑ (IRO.1-2)
กรณีคณบดีเป็นผูล้ งนามให้

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ โทร ๓๑๘๗
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙ /
วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางและอํานวย
ความสะดวกในการตรวจลงตรา

ระบุชื่อและสังกัดของผู้เดินทาง

เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมทําวิจัยทางด้านเภสัชเคมี ณ ประเทศอิตาลี
ระบุวัตถุประสงค์การเดินทางและสถานที่

(University of Eastern Piedmont in Novara, Italy) ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๔
นั้น
ระบุช่วงระยะเวลา
ระบุแหล่งเงินงบประมาณ

คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยออกหนังสือถึง กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทางและอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา ในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศให้กับ ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ค วามอนุ เ คราะห์ เพื่ อ ทางคณะเภสั ช ศาสตร์ จ ะได้
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

คณบดีลงนาม

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวตั ร วิศวรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะ.............................

ตัวอย่างหนังสือแบบที่ ๒(IRO.1-3)
กรณีเจ้าของเรื่องดําเนินการเอง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ โทร ๓๑๘๗
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙ /
วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางและอํานวย
ความสะดวกในการตรวจลงตรา

ระบุชื่อและสังกัดของผู้เดินทาง

เรียน อธิการบดี (ผ่านคณบดี…………………………)
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ ข้าพเจ้า ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมทําวิจัยทางด้านเภสัชเคมี ณ ประเทศ
อิตาลี
ระบุวัตถุประสงค์การเดินทางและสถานที่

(University of Eastern Piedmont in Novara, Italy) ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๔
นั้น
ระบุช่วงระยะเวลา
ระบุแหล่งเงินงบประมาณ

เพื่อให้การเข้าร่วมทําวิจัยทางด้านเภสัชเคมี ณ ประเทศอิตาลี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือถึง กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ออก
หนังสือเดินทางและอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะเป็นพระคุณยิ่ง

เจ้าของเรื่องลงนาม

(ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง)
ตําแหน่ง……………………………

คณบดีลงนาม (ห้อยท้าย)

ขั้นตอน 3 การตรวจลงตรา (ขอวีซ่า)

คณาจารย์/
บุคลากรสายสนับสนุน

1. คณาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน รับเอกสารจาก
กระทรวงการต่างประเทศ คือ
1.1) หนังสือเดินทางชนิดราชการ
1.2) หนังสือนําจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการ
ตรวจลงตรา

2. ยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต เตรียมเอกสารดังนี้
2.1) หนังสือเดินทางชนิดราชการ
2.2) หนังสือนําจาก กระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการตรวจ
ลงตรา
2.3) แบบคําร้องขอวีซ่า 1 ชุด
2.4) รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่พิมพ์
จาก เครื่องพิมพ์ หรือโพรารอยด์ ขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
2.5) สําเนาหนังสือเชิญหรือตอบรับจากต่างประเทศ
2.6) ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ขึ้นอยู่กับสถานทูต แต่ละประเทศ)

ได้รับการตรวจลงตรา

สถานทูต

หมายเหตุ ระยะเวลาการขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละ
ประเทศ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ
1.หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
2.หนังสือรับรองเงินเดือน
3.หนังสือรับรองทุน
4.หนังสือรับรองการผ่านงาน

คณาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน

รับหนังสือรับรอง
กองการเจ้าหน้าที่
• คณาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน กรอกแบบ
คําร้องหรือยื่นหนังสือ ณ กองการเจ้าหน้าที่
• กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
• จัดทําหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
อธิการบดี ลงนาม
หรือ
รองอธิการบดี ปฏิบัตกิ ารแทนอธิการบดี/รักษาการแทนอธิการบดี ลงนาม

