แบบฟอร์ม ๐๖

แบบฟอร์มการเดินทางเยือนต่างประเทศร่วมกับสถาบันฯ
การเดินทางเยือน

(OIA)

ประเทศ

(OIA)

วันที่

(OIA)

การประมาณการราคาค่าใช้จ่าย
 ค่าวีซ่าประเทศ

(OIA)

 ค่าที่พัก จานวน

(OIA)

ราคา

(OIA)

บาท

คืน ห้องพักเดี่ยว

ราคา

(OIA)

บาท

ห้องพักคู่

ราคา

(OIA)

บาท

ราคา

(OIA)

บาท

ราคา

(OIA)

บาท

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นอื่นๆ

(OIA)

(กรณีตว๋ั สามารถปรับระดับชั้นที่นั่ง (Upgrade) ได้)
หมายเหตุ ราคาที่ระบุเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ทราบเบื้องต้น ทั้งนี้ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามสภาวการณ์ โดยกลุ่มงานกิจการนานาชาติจะดาเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่แน่นอนให้ท่านทราบต่อไป

การเข้าร่วมการเดินทาง
ชื่อผู้เดินทาง

คณะ/สานัก

โทรศัพท์

อีเมล์

คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องทีท่ ่านมีความประสงค์
 ไม่ประสงค์เข้าร่วมการเดินทาง
 ประสงค์เข้าร่วมการเดินทาง โดย
 ประสงค์ให้กลุ่มงานกิจการนานาชาติดาเนินการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 การขอวีซ่ากรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางราชการ* (กรุณาดูหัวข้อ “เอกสารการขอวีซ่ากรณี
ไม่ใช่หนังสือเดินทางราชการ”)
 การขอวีซ่ากรณีหนังสือเดินทางราชการ** (กรุณาดูหัวข้อ “เอกสารการขอวีซ่ากรณี
หนังสือเดินทางราชการ”)
 ตั๋วเครื่องบิน (กรุณาดูหัวข้อ “เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน”)
 ที่พัก (กรุณาดูหัวข้อ “เอกสารการจองที่พัก”)
 ประสงค์ดาเนินการด้วยตนเอง
หมายเหตุ
* การเข้าร่วมเดินทางไปยังต่างประเทศกับสถาบันฯ หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องเป็นประเภทหนังสือ
เดินทางราชการ (Official Passport) เท่านั้น และต้องเป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานกับทางสถาบันฯ เหลือมากกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ หากถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องดาเนินการยื่นขอวีซ่า (ผู้ไม่ถือหนังสือเดินทางราชการ กรุณาดูหัวข้อ
“เอกสารการขอหนังสือเดินทางราชการ”)
** ในบางประเทศยังคงให้ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องดาเนินการยื่นขอวีซ่า ทั้งนี้ทางกลุ่มงานกิจการ
นานาชาติจะแจ้งให้ท่านทราบกรณีเดินทางเยือนประเทศนั้น
*** ผู้มีอายุการปฏิบัติงานกับทางสถาบันฯ เหลือเพียง 1 ปี ทั้งนี้ ไม่สามารถดาเนินการทาหนังสือเดินทาง
ราชการได้ จึงต้องใช้หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) และดาเนินการยื่นขอวีซ่า
**** หนังสือเดินทางทุกประเภท ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หนังสือเดินทาง
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องทีต่ รงกับความเป็นจริงและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ประเภทหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน
 หนังสือเดินทางราชการ วันหมดอายุ

/

/

(ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

 หนังสือเดินทางธรรมดา วันหมดอายุ

/

/

(ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

เอกสารการขอหนังสือเดินทางราชการ
1. ผู้ยื่นคาร้องขอหนังสือเดินทางต้องมาดาเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง ได้แก่ ภาพใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อนาไปบันทึกลงในไมโครชิพที่ฝังในหนังสือเดินทาง
2. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันยื่นคาร้อง
กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2.1 หนัง สือนาจากต้น สังกัด ระดับ ปลัดกระทรวง หรือ ผู้ที่ไ ด้รับ มอบหมายถึง ปลัด กระทรวง
การต่างประเทศขอให้ออกหนังสื อเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ยื่นคาร้องเดินทางไปราชการให้ระบุประเทศ
กาหนดวัน เวลาที่จะเดินทาง
2.2 สาเนาบันทึกหรือสาเนาคาสั่งที่อนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ แสดงรายละเอียดการเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ประกอบด้วย
ค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ) กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากที่อื่น เช่น จากต่างประเทศ หรื อ
หน่วยงานในประเทศ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ
2.3 บัตรประจาตัวข้าราชการ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หรือสาเนา
ทะเบียนบ้าน
2.4 กรณีเ ป็น พนักงานของรัฐ หรือ พนักงานมหาวิท ยาลัย โปรดนาหลัก ฐานแสดงระยะเวลา
การปฏิบัติงานกับต้น สังกัด เช่น สัญญาการจ้างมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดอายุการใช้งานของ
หนังสือเดินทาง
2.5 ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางราชการ 1,000 บาท สามารถนาใบเสร็จรับเงินเป็ น
หลักฐานเบิกคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด

เอกสารการขอวีซ่ากรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางราชการ
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าของประเทศ

(OIA)

มีดังนี้

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport)
2. รูปถ่ายขนาด

(OIA)

3. คาร้องขอวีซ่า

(OIA)

จานวน (OIA) รูป

4. ค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอวีซ่า
5.

(OIA)

6.

(OIA)

7.

(OIA)

8.

(OIA)

9.

(OIA)

10.

(OIA)

(OIA)

หมายเหตุ หลังจากได้รับเล่มหนังสือเดินทางฯ แล้ว จะนาส่งคืนให้ท่านอย่างน้อย (OIA) วัน ก่อนการเดินทาง

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เอกสารการขอวีซ่ากรณีหนังสือเดินทางราชการ
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าของประเทศ

(OIA)

มีดังนี้

1. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)
2. รูปถ่ายขนาด

(OIA)

3. คาร้องขอวีซ่า

(OIA)

จานวน (OIA) รูป

4. ค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอวีซ่า
5.

(OIA)

6.

(OIA)

7.

(OIA)

8.

(OIA)

9.

(OIA)

10.

(OIA)

(OIA)

หมายเหตุ หลังจากได้รับเล่มหนังสือเดินทางฯ แล้ว จะนาส่งคืนให้ท่านอย่างน้อย (OIA) วัน ก่อนการเดินทาง

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
การเดินทางขาไป วันที่

(OIA)

สายการบิน

(OIA)

เที่ยวบิน

(OIA)

เวลา

(OIA)

การเดินทางขากลับ วันที่

(OIA)

สายการบิน

(OIA)

เที่ยวบิน

(OIA)

เวลา

(OIA)

คาชี้แ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ ท่านมีความประสงค์และกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ว น พร้อมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุ
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
2. การสารองเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน
 เงินสด จานวน

(OIA)

บาท (

(OIA)

)

 บัตรเครดิต จานวน

(OIA)

บาท (

(OIA)

)

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
• ชื่อเจ้าของบัตร
กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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• หมายเลขบัตร
• ประเภทบัตร
 Visa
 Master Card
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
• วันหมดอายุ
• CVV/CID Number (เลขรหัส 3 ตัว หลังบัตร)
• ธนาคารผู้ออกบัตร
3. การสะสมไมล์ (กรณีมีรหัสการสะสมไมล์)
 Star Alliance

รหัส

 One World

รหัส

 อื่นๆ (โปรดระบุ)

รหัส

เอกสารการจองที่พัก
วันแรก

วันที่

(OIA)

ชื่อที่พัก

(OIA)

วันที่สอง วันที่

(OIA)

ชื่อที่พัก

(OIA)

วันที่สาม วันที่

(OIA)

ชื่อที่พัก

(OIA)

คาชี้แ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ ท่านมีความประสงค์และกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ว น พร้อมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุ
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
2. ประเภทห้องพัก จานวน (OIA) คืน
 ห้องเดี่ยว
 ห้องคู่ โปรดระบุชื่อผู้ประสงค์พักร่วม
3. การสารองเงินชาระค่าที่พัก
 เงินสด จานวน

(OIA)

บาท (

(OIA)

)

 บัตรเครดิต จานวน

(OIA)

บาท (

(OIA)

)

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5

 ใช้ข้อมูลเดียวกับการสารองเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน
 ใช้ข้อมูลอื่น (กรณีไม่ได้ให้ทางกลุ่มงานฯ ดาเนินการจองตั๋วเครื่องบิน หรือประสงค์ใช้บัตร
เครดิตอื่นที่ต่างจากการสารองเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน)
กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
• ชื่อเจ้าของบัตร
• หมายเลขบัตร
• ประเภทบัตร
 Visa
 Master Card
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
• วันหมดอายุ
• CVV/CID Number (เลขรหัส 3 ตัว หลังบัตร)
• ธนาคารผู้ออกบัตร

การนาส่งค่าใช้จ่าย เอกสาร ข้อมูล และการสอบถาม
 กรุณานาส่ง เงินค่าใช้จ่าย (กรณีสารองเงิน ชาระเป็นเงินสด) เอกสาร และข้อมูลข้างต้น ภายในวันที่
(OIA)

ที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช หรือ อีเมล์ oia.nida.1993@gmail.com

หรือโทรสาร 02 732 4268
 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ

(OIA)

โทรศัพท์

(OIA)

หมายเหตุ หากนาส่งเงินค่าใช้จ่าย เอกสาร และข้อมูลหลังวันที่กาหนด จะถือว่าท่านประสงค์เป็นผู้ดาเนินการเรื่องทั้งหมด
ด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านทางกลุ่มงานกิจการนานาชาติ

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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