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 FRANCE 
 

- วีซาทุกประเภทตองยื่นวีซาดวยตนเอง  ระยะการอนุมัติผล 5-7 วันทําการ 
-  ตองทําการนัดคิวย่ืนขอวีซาลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr  
กรณีเดินทางไปราชการโดยใชเลม ราชการ ตองไดรับหนังสือจาก ก.ต. กอนนะครับ 
- ตั้งแต 1 มิ.ย. 2547 passport สวนตัวตองประกันสุขภาพ (เลมสีแดง) 
   
เอกสารประกอบการขอวีซาสําหรับเลมราชการ 

1. แบบฟอรมวีซา 1 ชุด    
2. หนังสือเดินทาง (อายุไมนอยกวา 6 เดือน) 
3. รูปถายขนาด 3.5*4.5 CM จํานวน 2 รูป พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น 
4. สําเนาหนา PASSPORT และสําเนา Passport ทุกหนาที่มีการประทับวีซา 
5. หนังสือเชิญหรือตอบรับจากประเทศที่จะเดินทาง (จะมีหัวกระดาษ และมีลายมือช่ือผูเชิญ) 
6. สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
7. หนังสือนําจากกระทรวงการตางประเทศ 
8. สําเนาบัตรประจําตัว ทะเบียนบาน  สําเนาบัตรขาราชการ 
9. หนังสือมอบอํานาจ กรณ ใหบุคคลอ่ืนรับเลมวีซาคืนแทนกรณีไมสามารถไปรับเลมได 
10. สําเนาใบจองที่พัก  สําเนาใบจองต๋ัว   
11. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเลมจริงพรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ปรับสมุดใหเปนปจจุบันแลว

ถายยอนหลัง 6 เดือน 
12. หนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ   ตัวจริง+สําเนา 
13. เลมราชการ  ยกเวนคาธรรมเนียมวีซา    บาท  คาบริการศูนยรับคํารองขอวีซา   บาท 
14. ซองเปลาที่จาหนาซองชัดเจนเพื่อสงเอกสารกลับคืน  
15. กรณีใหงานประสานงานเปนตัวแทนในการรับเลมคืน  คาบริการ 200  บาท/คน 
16. กรณีใหงานประสานงานรับเลมแทน ใชบัตรประชาชนตัวจริงผูเดินทาง,ใบแสดงรายการเอกสารที่ย่ืนขอวีซา,หนังสือมอบ

อํานาจ, 
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เม่ือรวบรวมเอกสารครบแลว สามารถฝากสงเอกสารที่  งานสารบรรณ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
โดยตองนําเอกสารไปฝากสง กอนเวลา 14.30 น. ของวันทําการ  โดยจาหนาซองถึง หัวหนางานประสานงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกนกรุงเทพมหานคร 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ี    ศธ  …………………………………………………………………วันท่ี…………………………………………………….. 
เร่ือง     ขอใชบริการงานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรียน    หัวหนางานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

  ขาพเจา.......................................................... คณะ/หนวยงาน.............................................................
ภาควิชา........................................................เบอรติดตอ/E-mail...............................................................................
มีความประสงคขอใชบริการงานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
 ย่ืนขอหนังสือนําจากปลัดกระทรวงการตางประเทศ เพื่อเดินทางไปราชการ ณ ประเทศ.............................................. 
 ย่ืนขอ VISA ประเทศ........................................................................................................................................    
  

 ทั้งน้ีไดแนบหลักฐานตางๆ ดังตอไปน้ีมาเรียบรอยแลว 
 

 หนังสือเรียนปลัดกระทรวงการตางประเทศ ฉบับจริง+สําเนา อยางละ 2 ชุด 
 สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคล จํานวน 2 ชุด 
  สําเนาหนา Passport  2 ชุด 
  แบบฟอรม VISA  (เซ็นตช่ือเหมือนในเลม Passport เทาน้ัน) 
  รูปถายขนาด 3.5*4.5 CM พื้นหลังขาวเทาน้ัน จํานวน 2 รูป 
  หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศที่จะเดินทาง โดยมีหัวกระดาษและลายเซ็นตผูที่เชิญถูกตอง 
  สําเนาใบจองต๋ัว  สําเนาใบจองที่พัก 
  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรขาราชการ 
  หนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับจริง+สําเนา 
  หนังสือนําจากปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร  สมุดบัญชีเลมจริง  
  หนังสือมอบอํานาจ 
  เลม Passport มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 
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  ใบเปลี่ยนช่ือ  ทะเบียนสมรส 
  คาธรรมเนียม  VISA …………………..  บาท/คน 
  คาบริการของ ศูนยรับคํารองการขอ VISA  ………………  บาท/คน 
  คาบริการงานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  600  บาท/คน 
  ซองเปลาพรอมจาหนาซองเอกสารที่ชัดเจน เพื่อสงเอกสารกลับตนเร่ือง 
 อ่ืนๆ(โปรดระบุใหระเอียดและ
ชัดเจน)............................................................................................................................ 
 
 ขาพเจาไดจัดเตรียมเอกสารตามที่ไดแจงไวขางบนครบเรียบรอยแลว และดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับงาน
ประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน กรุงเทพมหานครเม่ือวันที่.................................................................  เรียบรอยแลว 
 

 

 
ลงช่ือ.................................................................................. ผูขอใชบริการ 
       (..................................................................) 
วันที่........................... เดือน........................................ พ.ศ........................... 

 
 

 

 
กรณีท่ีทานสงเอกสารมาชา  ซ่ึงอาจทําใหทานไมสามารถเดินทางตามที่กําหนดได ผลของวีซาข้ึนอยูกับสถานทูตพิจารณา 
งานประสานงานฯ หรือศูนยรับคํารองไมมีอํานาจใดๆในการตอรองหรือไมมีอํานาจในการเรงรัดสถานทูตเพื่อพิจารณาออกวี
ซาใหทานได ดังน้ันผูที่จะเดินทางควรเตรียมเอกสารและย่ืนขอวีซาต้ังแตเน่ินๆ เพื่อลดความเส่ียงในการเดินทาง 
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