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หนังสือเดินทางทูต 

- การออกหนังสือเดินทางทูต 

       ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 6 ก าหนดให้
ออกหนังสือเดินทางทูตแก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
            (1)  พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

            (2)  พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส 

            (3)  พระราชวงศแ์ละบุคคลส าคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ 

            (4)  ประธานองคมนตรี และองคมนตรี 
            (5)  นายกรฐัมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
            (6)  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 

            (7)  ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุธรณ์ 
            (8)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด 

            (9)  อดีตนายกรฐัมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

           (10) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ 

           (11)  ข้าราชการที่มีต าแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ 

           (12)  ข้าราชการทีม่ีต าแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ ณ ส่วนราชการใน
ต่างประเทศ  

                   คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาในประเทศที่
ประจ า 
                   อยู่หรือท าการศึกษาอยู่ในประเทศอืน่ แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี 

           (13)  คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ (2) ถึงข้อ (8) 
           (14)  บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ  

                  หรือภายใตส้ถานการณ์พิเศษที่มีความจ าเป็น หรือเกี่ยวกับการเผยแพร่ชื่อเสียง 

                  เกียรติคุณของประเทศ หรืออดีตเอกอัครราชทูต หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้ปลัด 

                  กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย มีอ านาจ 

                  ใช้ดุลยพินิจในการอนมุัติให้ออกหนังสือเดินทางทูตได้ 
           

- หนังสือเดินทางทูตมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ไม่สามารถต่ออายุ) หรือเมื่อเสร็จภารกจิหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่
จะถือ หนังสือเดินทางทูต ให้ส่งหนังสือเดินทางทูตนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ 

- ผู้ร้องต้องมายืน่ค าร้องดว้ยตนเองเพื่อบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อ
น าไปบันทึกลงในไมโครชิพท่ีฝังในหนังสือเดินทาง 



- เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางทูต 

กรณีเดินทางไปราชการ 

- หนังสือน าจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใด พร้อมระบุวัตถุประสงค์และก าหนดการเดินทาง  

- ส าเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการตา่งประเทศ โดยมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

- บัตรประจ าตัวข้าราชการที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมบัตรประชาชน 

กรณีไปประจ าการต่างประเทศ 

- หนังสือน าจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

- บันทึกจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ถึงผูอ้ านวยการกองหนังสือ
เดินทางขอความอนเุคราะห์ให้ออกหนังสือเดินทางแจ้งการเดินทางไปรับต าแหน่งทางการทูตพร้อม
ครอบครัว และรายละเอยีดต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปแทนบุคคลซึ่งครบวาระประจ าการ เป็นต้น 

- บัตรข้าราชการที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมบัตรประชาชน (กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการ
จะต้องมีใบลาอนุมัติให้ลาติดตามแนบด้วย) 
 

หนังสือเดินทางราชการ 

- การออกหนังสือเดินทางราชการ 
          

         ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ก าหนดให้
ออกหนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเดินทางไปราชการ
ในต่างประเทศ 

(2) ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรืสถานกงสุลไทย หรือ ในคณะทูต
ถาวรประจ าองค์การระหว่างประเทศในต าแหน่งอื่นที่มิใช่ต าแหน่งทางการทูต รวมทั้ง  คู่สมรส และบุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาที่ประจ าอยู่ หรือท าการศึกษาอยู่ในประเทศ
อื่น  แต่บุตรต้องอายุไม่เกิน 25 ปี 

(3) บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ 

(4) บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือในกรณีที่เห็นสมควรเป็นพิเศษ หรือ เกี่ยวกับการ
เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคณุของประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศมอบหมาย มีอ านาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทางได้ 
          

        หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน5 ปี หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือ
หนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการตา่งประเทศ ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือ
เดินทางราชการจะน าไปใช้ในการเดนิทางส่วนตัวไม่ได้ 
 



- เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ 

ผู้ยื่นค ารอ้งขอหนังสอืเดินทาง ต้องมาด าเนนิการด้วยตนเอง เนือ่งจากต้องเกบ็ข้อมูลชีวภาพของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง ได้แก่ ภาพใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อน าไปบันทึกลงในไมโครชิพท่ีฝังในหนังสือ
เดินทาง 
  

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันยื่นค าร้อง 

 1. หนังสือน าจากต้นสังกัดระดับปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องเดนิทางไปราชการ  ให้ระบุ
ประเทศ ก าหนดวันเวลาที่จะเดินทาง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

2. ส าเนาบันทึกหรือส าเนาค าสั่งที่อนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ แสดงรายละเอยีดการเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิซึ่งอยูใ่นหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ) กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากที่อื่น เช่น 
จากต่างประเทศ หรือหน่วยงานในประเทศ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ 

 3. บัตรประจ าตัวข้าราชการ  พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน 

 4. กรณีเป็นพนักงานของรฐั หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย โปรดน าหลักฐานแสดงระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานกับต้นสังกัด เช่น สัญญาการจ้างมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดอายุการใช้งาน
ของหนังสือเดินทาง  

-  ค่าธรรมเนียม ในการขอหนังสือเดินทางราชการ 1,000 บาท สามารถน าใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเบิก
คืนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

-  การขอหนังสือน าไปขอรบัการตรวจลงตรา (VISA) 

    หนังสือน าจากต้นสังกดัระดับปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทาง 
โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องเดินทางไปราชการ  ให้ระบุประเทศ ก าหนดวันเวลาที่จะเดินทาง พร้อม
ส าเนา 1 ชุด 

   ส าเนาบันทึกหรือส าเนาค าสั่งที่อนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ แสดงรายละเอยีดการเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิซึ่งอยูใ่นหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ) กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากที่อื่น เช่น 
จากต่างประเทศ หรือหน่วยงานในประเทศ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ 

  

 

ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรบัหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลล่าสุดได้ที่ "กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสลุ 
กระทรวงการต่างประเทศ" 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1287
http://www.consular.go.th/main/th/services/1287
http://www.consular.go.th/main/th/services/1287


 

 
วัน-เวลาที่เปิดท าการ 

-  จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ระหว่าง เวลา 8.00 - 15.30 น. 
ก าหนดวันรับเล่มหรือหนังสือน าวีซ่า 2 วันท าการไม่นับวันยื่น 

โทร.02-203-5000 ต่อ 49007 , 49015 

โทรสาร 02-143-9632 

  

 


