แนวทางในการดําเนินการเพือ่ ขอหนังสือเดินทางราชการ
บุคลากรที่ประสงค์จะขอหนังสือเดินทางราชการ ขอให้ ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1. เตรี ยมสําเนาเอกสารที่ได้ รับอนุ มั ติ จากมหาวิท ยาลัยให้ เดิ น ทางไปยั งประเทศนั้น ๆ และกรอกแบบคําร้ อ ง
ขอหนังสือนําเพื่อขอทําหนังสือเดินทางข้ าราชการและขอตรวจลงตราให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ดาวน์โหลดแบบคําร้ องที่
http://web2.mfu.ac.th/division/inter/?page_id=265 หรือตามเอกสารแนบ ยื่นต่ อส่วนพั ฒนาความสัมพั นธ์
ระหว่างประเทศ
2. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะดําเนินการเสนออธิการบดี เพื่อออกหนังสือนําเรียนปลัดกระทรวง
การต่ างประเทศ พร้ อมระบุขอให้ กรมการกงสุลทําหนังสือนําเพื่อแจ้ งสถานทูตประเทศที่จะเดินทาง หรือเพื่อขอ
ความอนุ เคราะห์ ในการตรวจลงตรา ลงนามโดยท่านอธิการบดี (ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา) หรื อ ลงนามโดยรองอธิ ก ารบดี (ปฏิ บั ติ ก ารแทนอธิ ก ารบดี และปฏิ บั ติ ก ารแทน เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) (ใช้ระยะเวลา 3 วันทําการ)
3. ผู้ท่เี ดินทางต้ องเตรียมเอกสารส่วนบุคคล เพื่อดําเนินการขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ณ สํานักงานหนังสือ
เดิ น ท างชั่ วค ราว จั ง ห วั ด เชี ยงราย อาค าร อบ จ.เชี ย งราย (ห ลั ง ให ม่ ) ถ .ศู น ย์ ร าชก าร ต .ริ ม ก ก
อ.เมื อง จ.เชี ย งราย 57100 ใน เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น . โท รศั พ ท์ 0 5317 5375 ,
โทรสาร 0 5317 5374
- เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมในการติดต่อขอหนังสือเดินทาง มีดังต่อไปนี้
3.1 จดหมายเรียนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ตามข้ อ 2)
3.2 สําเนาบันทึกข้ อความที่ได้ รับอนุมัติแล้ วลงนามโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีรักษาการแทน
3.3 สัญญาจ้ างการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับจริง
3.4 บัตรพนักงาน หรือบัตรข้ าราชการ ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมสําเนา 1 ชุด
* กรณีท่บี ัตรพนักงานหมดอายุ หรืออยู่ระหว่างการขอทําบัตรพนักงาน ต้ องเตรียมหนังสือรับรอง
การทํางานซึ่ ง ต้ อ งรายงานด้ ว ยว่ าอยู่ ร ะหว่ า งการขอทํา บั ต รพนั ก งาน 1 ชุ ด (ขอจากส่ ว นการ
เจ้ าหน้ าที่) ทั้งนี้ ต้ องนําบัตรพนักงานฉบับจริง ไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ด้วย
3.5 เอกสารต้ นเรื่องที่ได้ รับเชิญให้ เดินทางไปต่างประเทศ
3.6 บัตรประชาชน พร้ อมสําเนา 1 ชุด
3.7 สําเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
3.8 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3.8.1 ค่าธรรมเนียมปกติเล่มละ 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท
3.8.2 ค่ าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่ มด่ วน เล่ มละ 2,000 บาท โดยสามารถรับเล่ มที่กรมการ
กงสุล แจ้ งวัฒนะ ในวันทําการถัดไป (มีการจํากัดจํานวนเล่มต่อวัน)
3.8.3 ค่ าธรรมเนี ยมหนั งสือ เดิ น ทางเล่ ม ด่ วนพิ เศษ เล่ ม ละ 3,000 บาท โดยสามารถรั บ เล่ ม ที่
กรมการกงสุล แจ้ งวัฒนะ ในวันเดียวกันภายในเวลา 16.30 น. (ยื่นคําร้ องก่อน 11.00 น.
มีการจํากัดจํานวนเล่มต่อวัน)
หมายเหตุ: 1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดําเนินการออกหนังสือนําเพือ่ ขอทําหนังสือเดินทาง
แบบราชการและขอตรวจลงตราแก่ผูท้ ี่ยื่นเอกสารครบถ้วนสมบู รณ์ตามลําดับขั้นตอนเท่านั้น
2. ส่ ว นพัฒ นาความสัม พัน ธ์ระหว่ างประเทศจะดํ าเนิ น การจัด ทํ าหนังสื อ นําฯ หลังจากได้รบั
เอกสารครบสมบู รณ์ โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทําการ
3. ศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ https://www.facebook.com/passport.chiangrai/timeline หรื อ
http://www.consular.go.th

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
่
ลําดับที...................................
รับเอกสารวันที่........................

แบบคําร้องขอหนังสือนําเพือ่ ขอทําหนังสือเดินทางข้าราชการและขอตรวจลงตรา (ภาษาไทย)
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ.....................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................
Mr./Mrs./Miss…………….……….…..........………………. พนักงาน/อาจารย์/เจ้ าหน้ าที่ประจําส่วน/สํานักวิชา/ศูนย์
.................................... School of/Division/Center…….....…..........….…..ตําแหน่ ง..................................
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ/บริ ห าร (ถ้ ามี).............................. Current Position………............……เบอร์ โทรติด ต่ อ
.......................................
มีความประสงค์จะขอหนังสือนําเพื่อ
 ขอหนังสือเดินทางราชการ
 ขอหนังสือเดินทางราชการและหนังสือนําการตรวจลงตรา
ประสงค์จะเดินทางไปประเทศ...................................ระหว่างวันที่....................................จุดประสงค์ในการเดินทาง
..................................................................................................................................................................
การเดินทาง

ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว

อยู่ระหว่างการขออนุมตั ิ และจะได้ รับอนุมตั ภิ ายในวันที่....................................

สําเนาบันทึกข้ อความที่ได้ รับอนุมตั เิ รียบร้ อยแล้ ว

สัญญาจ้ างการปฏิบตั งิ าน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ

ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสาร

ลงชื่อ.................................................................ผู้ย่ นื คําร้ อง
(..........................................................)
ตําแหน่ง.............................................................
ผู้ย่ ืนคําร้ องไม่มคี วามผิดทางวินัยข้ าราชการแต่อย่างใด และได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลาเดินทางไปต่างประเทศแล้ ว
ลงชื่อ.................................................................ผู้บงั คับบัญชาต้ นสังกัด
(..........................................................)
ตําแหน่ง.............................................................

---------------------------------------------------------------------สําหรับเจ้าหน้าที่
เรียน หัวหน้ าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรองอธิการบดี
เจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบเอกสารเรียบร้ อยแล้ ว  เอกสารครบ
 สามารถดําเนินการได้
 ยังไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก............................................
ลงชื่อ..........................................................(เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับเอกสาร)

เรียน รองอธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอต่ออธิการบดี/รองอธิการบดีเพื่อลงนาม

ลงชื่อ................................................
(นางสาวศรีไพร พันธุเ์ ดช)
รักษาการแทนหัวหน้ าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ:
1. คํานําหน้ าชื่อที่ต้องการทําหนังสือเดินทางแบบข้ าราชการ ต้ องระบุตามสําเนาทะเบียนบ้ านหรือตามบัตรประชาชนเท่านั้น
2. หนังสือนํามีอายุ 60 วัน นับจากวันที่ผ้ มู ีอาํ นาจลงนาม

