หนั ง สื อเดิ น ทางราชการ

สถานทีย่ นื่ คาขอ

หนังสื อเดินทำงรำชกำรออกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่จดั ตั้งตำมรัฐธรรมนูญ
และสมำชิ กรัฐสภำ ซึ่ งเดินทำงไปรำชกำรในต่ำงประเทศ
2. ข้ำรำชกำรซึ่ งไปปฏิบตั ิหน้ำที่ประจำอยู่ ณ สถำน
เอกอัครรำชทูต หรื อสถำนกงสุลไทย หรื อในคณะทูตถำวร
ไทยประจำองค์กำรระหว่ำงประเทศในตำแหน่งอื่นที่มิใช่
ตำแหน่งทำงกำรทูตรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมำย ซึ่ งอยูใ่ นควำมดูแลของบิดำมำรดำในประเทศที่
ประจำอยู่ หรื อทำกำรศึกษำอยูใ่ นประเทศอื่น แต่บุตรจะต้อง
อำยุไม่เกิน 25 ปี
3. บุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ไปรำชกำรต่ำงประเทศ
4. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร หรื อในกรณี ที่
เห็นสมควรเป็ นพิเศษ หรื อเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ ชื่อเสี ยงเกียรติ
คุณของประเทศ ให้ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรื อผูท้ ี่
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศมอบหมำย มีอำนำจใช้ดุลย
พินิจในกำรอนุมตั ิให้ออกหนังสื อเดินทำงรำชกำรได้
5. หนังสื อเดินทำงรำชกำรมีอำยุไม่เกิน 5 ปี หรื อเมื่อเสร็ จสิ้ น
ภำรกิจที่เกี่ยวกับกำรใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร นั้น
6. เมื่อเสร็ จสิ้นภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้หนังสื อรำชกำร
หรื อเมื่อผูถ้ ือขำดคุณสมบัติที่จะถือหนังสื อเดินทำงรำชกำร
ให้ส่งคืนหนังสื อเดินทำงรำชกำรนั้นแก่กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
7. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงรำชกำรจะนำหนังสื อเดินทำงไปใช้ใน
กำรเดินทำงส่ วนตัวมิได้

กำรขอ และขอดำเนิ นกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสื อเดินทำง
ในประเทศ สำมำรถกระทำได้ ณ สถำนที่ดงั ต่อไปนี้
1. กองหนังสื อเดินทำง กรมกำรกงสุ ล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
2. สำนักงำนหนังสื อเดินทำงชัว่ ครำว ทั้งในส่ วนกลำง
และส่วนภูมิภำค
3. หน่วยบริ กำรเคลื่อนที่ของกองหนังสื อเดินทำง
4. สถำนที่ซ่ ึ งกระทรวงกำรต่ำงประเทศอำจกำหนดขึ้นเป็ นกำร
เฉพำะกิจ
5. กำรขอ และขอดำเนิ นกำรเกี่ยวกับหนังสื อเดินทำงใน
ต่ำงประเทศสำมำรถกระทำได้ที่สถำนเอกอัครรำชทูต
และสถำนกงสุ ลไทยทุกแห่ ง หรื อสถำนที่ที่สถำนเอกอัครรำชทูต
และสถำนกงสุ ลใหญ่

ก า ร ข อ อ นุ มั ติ เ ดิ น ท า ง
ไ ป ร า ช ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
แ ล ะ ดู ง า น ณ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

การขอรับหนังสือเดินทาง
ผูร้ ้องขอหนังสื อเดินทำงสำมำรถขอรับหนังสื อเดินทำงได้ 3 วิธี
คือ
1. กรณี ขอรับด้วยตนเอง ให้นำใบนัดรับหนังสื อเดินทำง
ไปขอรับจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกำหนดเวลำ และสถำนที่
ซึ่งระบุไว้ในใบนัด
2. กรณี มอบหมำยให้ผอู้ ื่นรับแทน ผูร้ ้องขอหนังสื อเดินทำงต้องทำ
หนังสื อมอบอำนำจตำมแบบที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศกำหนด
เพื่อให้ผรู ้ ับมอบอำนำจมำรับตำมกำหนดเวลำ
และสถำนที่ในใบนัด
3. กรณี ขอรับทำงไปรษณี ย ์ ผูร้ ้องขอหนังสื อเดินทำงต้องแสดง
ควำมจำนงขอรับทำงไปรษณี ยข์ ณะยืน่ คำร้องหนังสื อเดินทำงตำม
แบบที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศกำหนด โดยผูร้ ้องชำระ
ค่ำบริ กำรเอง

จัดทำโดย หมวดบุคลำกร งำนบริ หำรและธุรกำร คณะศิลปศำสตร์
โทร. 0-2696-5206, 5207 โทรสำร 0-2696-5619

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ อ นุ มั ติ เ ดิ น ท า ง
ไ ป ร า ช ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ดู ง า น
ณ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ขั้นตอนที่ 1 ผูเ้ ดินทำงยืน่ แบบขออนุมตั ิเดินทำงไปรำชกำร
ประชุม สัมมนำ ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พร้อมหนังสื อตอบรับ
หรื อหนังสื อเชิญที่ระบุกำหนดเวลำ และสถำนที่ ที่ชดั เจน
ผ่ำนหัวหน้ำภำควิชำ
* กรณีประสงค์ ขออนุมัติค่าใช้ จ่ายจากคณะฯ
ต้ องกรอกแบบขออนุมัติค่าใช้ จ่าย ผ่านหัวหน้ าภาควิชา
ส่ งให้ งานการคลัง งานนโยบายและแผน ผูกพันงบประมาณ
จากนั้นงานบริหารและธุรการ เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
ผ่านรองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม
พิจารณาอนุมัติต่อไป มิฉะนั้นคณะฯ จะไม่ อนุมัติย้อนหลัง
ขั้นตอนที่ 2 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรคณะฯ รับเรื่ อง และส่ งให้เจ้ำหน้ำที่
บุคคลคณะฯ ทำกำรตรวจสอบข้อมูลว่ำถูกต้องตำมระเบียบ
หรื อไม่ ถ้ำไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้ดำเนินกำรแก้ไขใหม่ ถ้ำถูกต้อง
ดำเนินกำรจัดทำหนังสื อขออนุมตั ิเดินทำงไปต่ำงประเทศ
เสนอคณบดีอนุมตั ิ โดยผ่ำนหัวหน้ำงำนบริ หำรและธุรกำร /
เลขำนุกำรคณะ เมื่อได้รับกำรอนุมตั ิดำเนิ นกำรส่ งให้
งำนบริ หำรงำนบุคคล (ใช้ เวลาประมาณ 2 วัน )
ขั้นตอนที่ 3 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนบริ หำรงำนบุคคลลงรับเรื่ อง
และส่งให้เจ้ำหน้ำที่บุคคลรับเรื่ อง และทำกำรตรวจสอบข้อมูล
ว่ำถูกต้องตำมระเบียบหรื อไม่ ถ้ำไม่ถูกต้อง ส่ งกลับให้ดำเนินกำร
แก้ไขใหม่ ถ้ำถูกต้องเสนอเรื่ องตำมขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำหนังสื อนำถึงกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เพื่อขอหนังสื อเดินทำง และขอรับกำรตรวจลงตรำ (VISA)
เสนออธิกำรบดีอนุมตั ิ โดยผ่ำนหัวหน้ำงำนบริ หำรบุคคล /
ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่

การยืน่ คาร้ องเกีย่ วกับหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางราชการ
กำรยืน่ คำร้ องให้ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับหนังสื อเดินทำงทูต และ
หนังสื อเดินทำงรำชกำรให้กระทำได้ดว้ ยตนเองที่กองหนังสื อเดิน
ทำง กรมกำรกงสุล หรื อสำนักงำนที่ได้รับมอบหมำยผูถ้ ือ
หนังสื อเดินทำงในต่ำงประเทศสำมำรถยืน่ คำร้องด้วยตัวเองได้ที่
สถำนทูตสถำนกงสุ ลไทยทุกแห่ งโดยยื่นพร้อมเอกสำรที่แสดงถึง
สิ ทธิ ในกำรถือหนังสื อเดินทำงประเภทนั้น ๆ และหนังสื อจำก
หน่วยรำชกำร หรื อหน่วยงำนต้นสังกัด อนุมตั ิให้เดินทำง
ไปต่ำงประเทศโดยมีภำรกิจเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรออก
หนังสื อเดินทำงประเภทนั้นๆ

ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว
ประเทศที่เดินทาง

ก่อนเริ่ม

หลังเสร็จสิ้น

ไปราชการ

การปฏิบัติราชการ

การปฏิบัติราชการ

(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย

ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง

ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง

(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป
หรื อประเทศในทวีป

ไม่เกิน 48 ชัว่ โมง

ไม่เกิน 48 ชัว่ โมง

อเมริ กำใต้ หรื อประเทศ
ในทวีปแอฟริ กำ

สถานทีใ่ นการยืน่ คาร้ องขอหนังสือเดินทาง
กองหนังสื อเดินทำง กรมกำรกงสุล
อำคำรกรมกำรกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 10210

อเมริ กำเหนือ
(ค) ประเทศในทวีป

ถ้ำผูเ้ ดินทำงมีควำมจำเป็ นต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำ
เกินระยะเวลำดังกล่ำวเพรำะมีกิจธุระส่ วนตัวก็ให้กระทำได้
แต่ท้ งั นี้ ให้ขออนุญำตลำกิจ หรื อลำพักผ่อนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรนั้นด้วย
ถ้ำผูเ้ ดินทำงต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำเกินระยะเวลำ
ดังกล่ำวเนื่ องจำกควำมจำเป็ นในทำงรำชกำร หรื อเหตุอื่น ๆ
ซึ่ งมิใช่กิจส่ วนตัว ให้ขออนุญำตขยำยระยะเวลำเดินทำงล่วงหน้ำ
ต่อผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิตวั บุคคลในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชัว่ ครำว เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว ให้นบั เวลำที่เกินนั้น
เป็ นเวลำเดินทำงไปรำชกำร
ในกรณี ที่ผเู้ ดินทำงมีควำมจำเป็ นต้องเดินทำง
ถึงประเทศไทยเกินระยะเวลำดังกล่ำวเพรำะมีกิจธุระส่ วนตัว
ก็ให้กระทำได้ แต่ท้ งั นี้ ให้ขออนุญำตลำกิจ หรื อลำพักผ่อน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมระเบียบว่ำด้วยกำรนั้นด้วย
ในกรณี ที่ผเู้ ดินทำงมีควำมจำเป็ นต้องเดินทำง
ถึงประเทศไทยเกินระยะเวลำดังกล่ำวเนื่ องจำกควำมจำเป็ น
ในทำงรำชกำร หรื อเหตุอื่น ๆ ซึ่ งมิใช่กิจส่ วนตัว ให้ขออนุญำต
ขยำยระยะเวลำเดินทำงล่วงหน้ำต่อผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิตวั บุคคล
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชัว่ ครำว เมื่อได้รับอนุมตั ิ
แล้วให้นบั เวลำที่เกินนั้นเป็ นเวลำเดินทำงไปรำชกำร

ประชำสัมพันธ์ โทร. 0-2981-7171 (50 คู่สำย)
ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง

ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง

โทรสำร 0-2981-7256
www.consular.go.th

