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คู่มือการให้บริการ : การจัดท าและออกหนังสือน าการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานอธิการบดี (งานวิเทศสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หนังสือเดินทางราชการ จะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือเชิญจากต่างประเทศหรือโครงการไป 

ต่างประเทศในครั้งนั้น ซึ่งต้องด าเนินการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศก่อน 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ก าหนดให้ออก 

หนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลดังต่อไปนี้  

(1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเดินทางไปราชการ

ในต่างประเทศ  

(2) ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรืสถานกงสุลไทย หรือ ในคณะทูต

ถาวร ประจ าองค์การระหว่างประเทศในต าแหน่งอ่ืนที่มิใช่ต าแหน่งทางการทูต รวมทั้ง  คู่สมรส และบุตรที่ชอบ

ด้วย กฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาที่ประจ าอยู่ หรือทาการศึกษาอยู่ในประเทศอ่ืน  แต่บุตรต้องอายุ

ไม่เกิน 25 ปี 

 (3) บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ  

 (4) บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือในกรณีที่เห็นสมควรเป็นพิเศษ หรือ เกี่ยวกับการ

เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

มอบหมาย มี อ านาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทางได้             

หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน5 ปี หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือ 

เดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะ 

น าไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้ 
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ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
ส านักงานอธิการบดี (งานวิเทศสัมพันธ์)  
ตึกส านักงานอธิการบดี ห้อง งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 
 

 

ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ ในการจัดท าและออกหนังสือน าการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
(กรณีมีPASSPORTแล้ว) 

 
  

เริ่มตน้ 
 
 
 

หนว่ยงาน/บุคคลจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดท าและออกหนังสือน าการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินพร้อมแนบเอกสารอนุมัติตัวบุคคลไปราชการที่ผ่านกอง 
บริหารงานบุคคลและส าเนาหน้าPASSPORT ส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์  

 
 
 

งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดท าและออกหนังสือน า 

ศศการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับทราบ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการจัดท าและออก หนังสือ

น าการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพ่ือให้ ท่านอธิการบดลีงนาม 
 
 
 

ติดต่อหน่วยงาน/บุคคล มารับหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการจัดท า 

และออกหนังสือน าการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพ่ือน าไปท าวีซ่า 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

ระยะเวลา:  1 วัน 
หน่วยงาน/บุคคล 

ระยะเวลา:  1 วัน

งานวิเทศสัมพันธ์ 

ระยะเวลา:  1-2 วัน     

งานวิเทศสัมพันธ์ 

ระยะเวลา:  1 วัน

งานวิเทศสัมพันธ์ 

หมายเหตุ ในรายละเอียดของหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการพร้อม  
                         ด้วยส าเนาหน้า Passport ของบุคคลที่ขอความอนุเคราะห์มาดว้ย 
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ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ ในการจัดท าและออกหนังสือน าการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
(กรณียังไม่มีPASSPORT)   

 
เริ่มตน้ 

 
 
 

หนว่ยงาน/บุคคลจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดท าและออก 
หนังสือน าการตรวจลงตราหนังสือเดินพร้อมแนบเอกสารอนุมัติตัวบุคคลไป
ราชการทีผ่่านกองบริหารงานบุคคลส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์  

 
 
 

งานวิเทศสัมพันธ์เสนอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดท าและออกหนังสือน า 

         การตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้รองอธิการบดีฝายวิชาการ รับทราบ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการจัดท าและออก หนังสือ

น าการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพ่ือให้ ท่านอธิการบดลีงนาม 
 
 
 

ติดต่อหน่วยงาน/บุคคล มารับหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการจัดท า 
และออกหนังสือน าการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพ่ือน าไปท าหนังสือ
พาสปอร์ตและวีซ่า 

 
 
 
 

สิ้นสุด 
 
 
 

หมายเหตุ ในรายละเอียดของหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ระบุต าแห่นงทางวิชาการของบุคคล     
ที่ขอความอนุเคราะห์ มาดว้ย 

 

ระยะเวลา:  1 วัน 
หน่วยงาน/บุคคล
ลาน/บุคคล 

ระยะเวลา:  1 วัน

งานวิเทศสัมพันธ์ 

ระยะเวลา:  1 วัน

งานวิเทศสัมพันธ์ 

ระยะเวลา:  1-2 วัน       

งานวิเทศสัมพันธ์ 
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เอกสารประกอบการการยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทางราชการ 
            หรือการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
 

รายการเอกสาร หมายเหตุ 
1.ส าเนาบันทึกข้อความขออนุมัติตัวบุคคลให้
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
หรือที่เก่ียวข้องและแสดงรายละเอียดการเบิก
ค่าใช้จ่าย 

1.ต้องลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุก
หน้า 
2.ในกรณีที่ได้รับทุน/งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบ 

2.ส าเนาหนังสือ/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิญ
หรือตอบรับ  ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ โดยต้องระบุชื่อ ผู้เดินทางใน
เอกสารนั้น 

1.ต้องลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุก
หน้า 
 

3.ส าเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย   
  
 

1. ต้องลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หากหมดอายุให้ขอหนังสือรับรองจากส่วนงาน
บริหารงานบุคคลแทน พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1.ต้องลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุก
หน้า 

5. ส าเนาหนังสือเดินทางราชการเล่มเดิม  
(ถ้ามี)  
  
 

1. ส าเนาเฉพาะหน้าแรกที่มีรูป  
2. ต้องลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. หากเล่มเดิมสูญหาย ให้แนบใบแจ้งความแทน 
4. ให้น าหนังสือเดินทางราชการเล่มเดิมไปแสดง
ต่อ เจ้าหน้าที่ในวันที่ไป ท าหนังสือเดินทางราชการ
ด้วย 

6.เอกสารอื่น ๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ 
เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า 
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

1.ควรน าเอกสารตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหนา้ที่ใน
วันที่ไปท าหนังสือเดินทางไปราชการ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่อาจเรียกดู เอกสารฉบับจริง  

     * การขอหนังสือน าเพื่อการขอท าหนังสือเดินทางราชการ: งานวิเทศสัมพันธ์จะด าเนินการออกหนังสือน าให้      
                    โดยใช้เวลาในการด าเนินการไม่เกิน 5 วันท าการ หลังจากได้รับเอกสารตามรายการเอกสารครบถ้วน 
                  * การขอท าหนังสือเดินทางราชการ: ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ณ ส านักงาน         

 
                หนังสือเดินทางชั่วคราว (สงขลา) หรือที่อ่ืนๆ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

 



 


