ขั้นตอนการทำงาน
เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง/

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อ้ ง

ระยะเวลาดาเนินการ
1. หนังสือขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ/โครงการจาก
หน่วยงานทีจ่ ัด
3. หลักฐานการอนุมัตงิ บประมาณที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการ (ระยะเวลาขึ้นอยูก่ ับต้นสังกัด)

ผูข้ ออนุมัติเสนอเรื่องผ่าน
ผูบ้้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น

กองการเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสาร

งานพัฒนาและฝึกอบรม
ตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อ้ ง

เอกสารไม่ครบ

ติดตามเอกสารจาก
คณะวิชา/หน่วยงาน
ต้นสังกัด

4. เอกสารตามข้อ 1 – 3
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)

เอกสารครบ
งานพัฒนาฯ พิจารณาและจัดทาหนังสือ
ถึงกระทรวงการต่างประเทศ (ถ้ามี) เสนอ
ท่านอธิการบดี (ผ่านท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

อธ้กิ ารบด้พี ิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือ
ถึงกระทรวงการต่างประเทศ (ถ้ามี)

งานพัฒนาฯ ส่งต้นเรื่อง
คืนคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัด

งานพัฒนาฯ เก็บสาเนาเรื่องเข้าแฟ้ม
จาแนกตามคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัด

5. เอกสารตามข้อ 1 – 3
6. หนังสือขอจัดทาหนังสือเดินทาง/วีซ่า
ถึง กระทรวงการต่างประเทศ (ถ้า้ มี)
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)

7. เอกสารตามข้อ 5 - 6

8. เอกสารตามข้อ 5 – 6
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)
9. สาเนาหนังสือขออนุมัติ
10. สาเนาหนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ/โครงการ
จากหน้ว่ ยงานทีจ้่ ัด
11. สาเนาหลักฐานการอนุมัติการใช้เงิน
12. สาเนาหนังสือขอจัดทาหนังสือเดินทาง/วีซ่า
ถึง กระทรวงการต่างประเทศ (ถ้า้ มี)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ผู้ขออนุมัติทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ้ณ ต่างประเทศ (ประชุม้อบรม สัมมนา
ดูงาน้ ไปราชการอื่น้ ๆ) ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น้ ส่งให้คณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัด้ ทาบันทึก
เสนอเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่้ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย้3้วันทาการ้กรณีขอหนังสือเดินทางราชการ/วีซ่า
ให้เสนอเรื่องก่อนวันเดินทางอย่างน้อย้ 10 วันทาการ้ เพื่อให้สามารถดาเนินการอนุมัติและใช้เอกสาร
เสนอหน่วยงานราชทางที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทางและใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ้
โดยแนบเอกสารต่าง้ๆ้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 หนังสือขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
1.2 หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับ หรือโครงการจากหน่วยงานที่จัด โดยระบุช่ือ้
วันเดินทาง้และสถานที่จัดงานอย่างชัดเจน
1.3 หลักฐานการอนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ้ หรือสาเนาอนุมัติ
โครงการ้ (กรณีโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยกาหนดเดินทางไปราชการต่างประเทศต้องได้รับอนุมัติโครงการ
จากท่านอธิการบดีก่อน้แล้วจึงขออนุมัติเดินทางไปราชการตามลาดับ)
2. พนักงานธุรการ้ กองการเจ้าหน้าที่้ ลงทะเบียนรับเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ณ ต่างประเทศ ส่งให้ งานพัฒนาและฝึกอบรมดาเนินการ
3. บุคลากรงานพัฒนาและฝึกอบรม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร เช่น
แบบตอบรับ รายละเอียดของตัวบุคคล (ชื่อ – นามสกุล คานาหน้าชื่อ ตาแหน่ง ตาแหน่งทางการบริหาร
สังกัด ฯลฯ) ระยะเวลาในการเดินทาง แหล่งเงินสนับสนุน และคุณสมบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทา
หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออานวยความสะดวกในการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
หรือขอหนังสือนาเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (VISA) หรือขอดาเนินการทั้ง 2 อย่าง (ถ้ามี) เพื่อให้อธิการบดี
พิจารณาลงนาม
4. นาท่านเสนออธิการบดี (ผ่านท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เพื่อพิจารณา
4.1 อนุมัติในบันทึกการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
4.2 ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรณีขอความอนุเคราะห์ในการจัดทา
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือขอหนังสือนาเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (VISA) หรือขอดาเนินการทั้ง 2 อย่าง
5. บุคลากรงานพัฒนาและฝึกอบรม ส่งคืนต้นฉบับบันทึกอนุมัติและเอกสารหลักฐานต่าง้ ๆ
พร้อมสาเนาหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ้ (ถ้ามี)้ แก่คณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัด้ (สาหรับหนังสือ
ถึงปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศฉบับจริง ใส่ซองจดหมายส่งไปพร้อมกับเรื่องที่ส่งคืนคณะวิชา/หน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อให้ผู้ขออนุมัติ เดินทางไปดาเนินการต่อ)
6. บุคลากรงานพัฒนาและฝึกอบรม้ จัดเก็บสาเนาเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ้
เข้าแฟ้มข้อมูลจาแนกตาม คณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาดาเนินงาน : ตลอดปีงบประมาณ
2. ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาววรรณวิสาข์ สายสืบ
ผู้รับผิดชอบรอง : นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการและการขอหนังสือเดินทางไปราชการ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ
1. ระเบีย บสำนั กนำยกรัฐ มนตรี ว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและจัดประชุม
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2524 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) และหนังสือเวียน
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
3. กฎระเบียบ และหนังสือกระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวข้อง
4. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
1. กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำวซึ่งต้องเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้จำกเงินงบประมำณ
หรือเงินอื่นใดของทำงรำชกำร ให้ออกเดินทำงล่วงหน้ำได้ตำมควำมจำเป็น แต่ต้องไม่เกินระยะเวลำดังต่อไปนี้
1.1 ทวีปเอเชีย ให้ออกเดินทำงล่วงหน้ำก่อนเวลำที่เริ่มปฏิบัติรำชกำรในประเทศนั้น ๆ
เป็นเวลำไม่เกิน 24 ชั่วโมง
1.2 ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ทวีปยุโรป อเมริกำเหนือ อำฟริกำ ให้ออกเดินทำง
ล่วงหน้ำก่อนเวลำที่เริ่มปฏิบัติรำชกำรในประเทศนั้น ๆ เป็นเวลำไม่เกิน 48 ชั่วโมง
1.3 ทวีปอเมริกำใต้ ให้ออกเดินทำงล่วงหน้ำก่อนเวลำที่เริ่มปฏิบัติรำชกำรในประเทศนั้น ๆ
เป็นเวลำไม่เกิน 72 ชั่วโมง
2. เมื่อเสร็จกำรปฏิบัติรำชกำรในต่ำงประเทศแล้ว ให้ผู้เดินทำงซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ต้องเดินทำงถึงประเทศไทยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี้
2.1 ทวีปเอเชีย ให้เดินทำงถึงประเทศไทยภำยใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลำที่เสร็จสิ้น
กำรปฏิบัติรำชกำร
2.2 ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ทวีปยุโรป อเมริกำเหนือ อำฟริกำ ให้เดินทำง
ถึงประเทศไทยภำยใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลำที่เสร็จสิ้นกำรปฏิบัติรำชกำร
2.3 ทวีปอเมริกำใต้ ให้เดินทำงถึงประเทศไทยภำยใน 72 ชั่วโมง นับแต่เวลำที่เสร็จสิ้น
กำรปฏิบัติรำชกำร

หนังสือเดินทางราชการ
ระเบียบการออกหนังสือเดินทางราชการ
หนังสือเดินทำงรำชกำรเป็นหนังสือที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศออกให้แก่ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่จัดตั้งตำมรัฐธรรมนูญ และสมำชิกรัฐสภำซึ่งเดินทำงไปรำชกำรในต่ำงประเทศ และบุคคลอื่นใด
ที่เดินทำงเพื่อทำประโยชน์แก่ทำงรำชกำร ตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศอนุมัติ
หนังสือเดินทำงรำชกำรมีอำยุไม่เกิน 5 ปี และเมื่อเสร็จภำรกิจหรือผู้ถือขำดคุณสมบัติที่จะถื อ
หนังสือเดินทำงรำชกำร ให้ส่งหนังสือเดินทำงรำชกำรนั้นแก่กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือเดินทำงรำชกำร
จะนำไปใช้ในกำรเดินทำงส่วนตัวไม่ได้
การยื่นคาร้องขอหนังสือเดินทาง
1. ผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทำงต้องมำดำเนินกำรด้วยตนเอง เนื่องจำกต้องเก็บข้อมูลชีวภำพ
ของผู้ถือหนังสือเดินทำง
2. เอกสำรที่ต้องเตรียมมำในวันยื่นคำร้อง
- หนังสือนำจำกหน่วยรำชกำรต้นสังกัดลงนำมโดยปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ถึงปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศออกหนังสือเดินทำง
- สำเนำบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ แสดงรำยละเอียด
กำรเบิ กค่ำใช้จ่ ำยตำมสิทธิ์ ซึ่งอยู่ในหลั กเกณฑ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกที่อื่น ขอเอกสำรที่เกี่ยวข้องประกอบ
- สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร และบัตรประจำตัวประชำชนที่มีเลข 13 หลัก
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- หนังสือเดินทำงฉบับเก่ำ
3. ค่ำธรรมเนียมในกำรขอหนังสือเดินทำงรำชกำร 1,000 บำท สำมำรถนำใบเสร็จรับเงิน
เป็นหลักฐำนเบิกคืนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
เอกสารประกอบและขั้นตอนการขอหนังสืออานวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา (หนังสือนาขอวีซ่า)
- หนังสือนำจำกหน่วยรำชกำรต้นสังกัด ลงนำมโดยปลัดกระทรวงฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ถึงปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
- สำเนำบันทึกอนุมัติตัวบุคคลพร้อมเอกสำรประกอบ
- สำเนำหนังสือเดินทำง (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)

ประเทศและดิ นแดนที่ผถ้ ู ือหนังสือเดิ นทางไทยเดิ นทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
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51. โปแลนด์
52. โรมาเนีย
53. รัสเซีย
54. เซเชลส์ *
55. สิงคโปร์
56. สโลวัก
57. สโลวีเนีย *
58. แอฟริกาใต้
59. สเปน (เฉพาะหนังสือเดินทางทูต)
60. ศรีลงั กา
61. สวีเดน *
62. สวิตเซอร์แลนด์
63. ทาจิกสิ ถาน
64. ติมอร์-เลสเต *
65. ตูนีเซีย

(90)
(90)
(90)
(30)
(30)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(30)
(90)

สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทาง
ธรรมดา
1. อาร์เจนตินา
(90)
2. บาห์เรน *
(14)
3. บราซิล
(90)
4. บรูไน *
(14)
5. กัมพูชา
(14)
6. ชิล ี
(90)
7. เอกวาดอร์ *
(90)
8. จอร์เจีย *
(365)
9. ฮ่องกง
(30)
10. อินโดนีเซีย *
(30)
11. ญีป
่ ่ นุ *
(15)
12. สาธารณรัฐเกาหลี
(90)
13. ลาว
(30)
14. มาเก๊า
(30)
15. มองโกเลีย
(30)

(90)

66. ตุรกี

(90)

16.

42. เมียนมาร์

(30)

67. ยูเครน

(90)

17.

43. เนเธอร์แลนด์

(90)

44. เนปาล
45. นอร์เวย์ *
46. โอมาน

(90)
(90)
(30)
(90)

สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางทูตและราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

แอลเบเนีย
อาร์เจนตินา
ออสเตรีย
บาห์เรน *
เบลเยีย่ ม
ภูฏาน
บราซิล
บรูไน
กัมพูชา
ชิลี
โคลอมเบีย
คอสตาริกา
จีน
โครเอเชีย
เช็ก

(90)
(90)
(90)
(14)
(90)
(90)
(90)
(30)
(30)
(90)
(90)
(90)
(30)
(90)
(90)

16. เดนมาร์ก *

(90)

39. เม็กซิโก
40. มองโกเลีย
41. มอนเตเนโกร

17. เอกวาดอร์

(30)

18. เอสโตเนีย

(90)

19. ฝรังเศส
่
(เฉพาะหนังสือเดินทางทูต)

20.
21.
22.
23.

ฟิ นแลนด์ *
เยอรมนี
จอร์เจีย *
ฮ่องกง

(90)
(90)
(90)
(365)
(30)

27. อิสราเอล
28. อิตาลี
29. ญีป่ ่ นุ
30. สาธารณรัฐเกาหลี
31. ลาว
32. ลิกเตนสไตน์
33. ลักเซมเบิรก์
34. มาเก๊า
35. มาเลเซีย
36. มัลดีฟส์ *
37. มอลตา *
38. มอริเชียส *
(เฉพาะหนังสือเดินทางทูต)

(เริม่ 31 ต.ค. 58)

47. ปานามา
48. ปากีสถาน
(เฉพาะหนังสือเดินทางทูต)

(90)
(90)
(90)
(90)
(30)
(90)
(90)
(30)
(90)
(30)
(90)
(15)

(180*)

(30)

มาเลเซีย *

(30)
(30)

68. อุรกุ วัย

มัลดีฟส์ *
(90) 18. เมียนมาร์

69. วานูอาตู *
70. เวียดนาม

(90)
(30)

24.

ปานามา*
เปรู
ฟิ ลปิ ปิ นส์ *
รัสเซีย
เซเชลส์ *
สิงคโปร์ *

(180)
(90)
(30)
(30)
(30)
(30)

25.

แอฟริกาใต้ *

(30)

(เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ)

19.
20.
21.
22.
23.

(14)

24. ฮังการี

(90)

25. อินเดีย

(90)

49. เปรู

(90)

26.

ตุรกี *

(30)

26. อินโดนีเซีย

(30)

50. ฟิ ลปิ ปิ นส์

(90)

27.

วานูอาตู *

(90)

28.

เวียดนาม

(30)

กรมการกงสุล 26 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ
1. * หมายถึง ประเทศทีป่ ระกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ ายเดียว ทีเ่ หลือนอกจากนัน้ คือ ประเทศทีท่ าํ ความตกลงทวิภาคีกบั ไทย
2. ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จํานวนวันทีส่ ามารถพํานักอยูไ่ ด้ เช่น ผูถ้ อื หนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ตอ้ งขอรับการตรวจลงตรา
โดยจะได้รบั อนุญาตให้พาํ นักอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน
3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพือ่ การท่องเทีย่ ว เมือ่ มิ.ย. 2551 ซึง่ สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิม่ เติมว่าครอบคลุมถึงผูถ้ อื หนังสือ
เดินทางทุกประเภท
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4. ไต้หวันอนุญาตให้ผถู้ อื หนังสือเดินทางไทยทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ถาวร หรือได้รบั การตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครัง้
จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญีป่ ่ นุ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รบั การยกเว้นการตรวจลงตราในการ
เดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ทเ่ี ว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนําหลักฐานทีไ่ ด้รบั แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีทผ่ี แู้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)
5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผถู้ อื หนังสือเดินทางธรรมดาของไทยทีป่ ระสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้ หากเป็ นด้วยวัตถุประสงค์อน่ื ก็อาจ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนัน้ คนไทยทีจ่ ะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครัง้
6. ผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รบั การยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รบั การตรวจลงตราประเภทนักท่องเทีย่ ว ลูกเรือ หรือธุรกิจ
เข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญีป่ ่ นุ หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันทีเ่ ดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็ นผูท้ ม่ี ถี นิ่ พํานัก
ถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปทีม่ รี ะยะเวลาอนุ ญาตให้พาํ นักในฐานะผูม้ ถี นิ่ พํานักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางเข้า
คอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจําสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net
7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผถู้ อื หนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพํานักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค. 2555
8. โคลอมเบียยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผถู้ อื หนังสือเดินทางไทยทีไ่ ด้รบั การตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุม่ ประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท
C และ D) ทีม่ อี ายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากกวันทีเ่ ดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผทู้ ม่ี ถี นิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในสหรัฐฯ และกลุม่
ประเทศเชงเก้นด้วย ทัง้ นี้ ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นฯ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย
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