
 

แนวปฏิบัติและแบบคํารองการขอประสานงาน 
สําหรับการเยือนและการศึกษาดูงานตางประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

 

 
แนวปฏิบัติ  
 1. ขอใหจัดทาํหนงัสือลงนามอยางเปนทางการจากหนวยงาน เรียนปลัดกระทรวง 

การตางประเทศ และสําเนาเรียนถึงอธบิดีกรมเอเชียตะวันใต ตะวนัออกกลางและแอฟริกา      

(พรอมกับแนบฟอรมคํารองฯ และรายละเอียดตามนัยขอ 10) โดยสงใหกระทรวงการตางประเทศ

ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน กอนการเดนิทาง เพื่อประโยชนในการประสานกับหนวยงาน         

ของประเทศผูรับและการประสานราชการที่เกีย่วของ (สงโทรสารทีห่มายเลข 02 643 5054)  

 2. การขอเขาพบบุคคล/หนวยงาน เพื่อเยีย่มคารวะหรือรับฟงบรรยายสรุป ขอให 
อยูในวนัและเวลาราชการ ควรหลีกเลีย่งวนัหยุด (วนัศุกร และ/หรือวนัเสาร และ/หรือวันอาทิตย  

และวันหยุดทองถิ่น) ของประเทศผูรับ  

 3. การขอพบฝายตางประเทศควรคํานงึถงึระดับ/ตําแหนงของหัวหนาคณะของฝายไทย 

และฝายตางประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาควรขอศึกษาดูงานกับหนวยงาน

ที่ตรงตามสายงานหรือความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการนั้น ๆ  

 4. หนวยงานของประเทศผูรับอาจใชภาษาทองถิน่ในการหารือและบรรยายสรุป ดังนัน้     

จึงควรจัดหาลามไปพรอมคณะ หรือหากประสงคใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ      

จัดหาลามให คณะจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจางลาม  

 5. การเลือกระยะเวลาไปศึกษาดูงาน ควรคํานึงถึงขอจาํกัดของประเทศผูรับ อาทิ          

กลุมประเทศมสุลิมจะไมสะดวกในการตอนรับคณะระหวางชวงเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) 

วันหยุดราชการ หรือวนัหยุดทางศาสนา  

 6. การอํานวยความสะดวกในดานพิธกีารเขา-ออกเมือง ขอใหระบุองคประกอบคณะ 

เที่ยวบิน และหมายเลขหนังสือเดินทางของคณะทัง้หมด (เปนภาษาองักฤษ)  

 7. เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ แตละแหงมเีจาหนาที่จาํกัด           

จึงไมสามารถมอบหมายใหมีเจาหนาที่ติดตามคณะเพื่ออํานวยความสะดวกได แตยนิดีประสาน

หนวยงานของประเทศผูรับเกี่ยวกับการนดัหมายทางการตามที่คณะประสงคขอพบ  

 8. หากคณะประสงคใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญสํารองที่พกัสําหรับคณะ 

ขอใหระบุขนาด (หอง suite/หองธรรมดา) ประเภท (หองเด่ียว/หองคู) และจํานวนหอง รวมทัง้

งบประมาณสาํหรับการเชาที่พกั (บาท/คืน/หอง) และรายละเอยีดบัตรเครดิต (หากมี)  



 9. หากคณะประสงคใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญจัดเชาพาหนะสําหรับคณะ 

ขอใหระบุประเภท ขนาดและจํานวน รวมทั้งงบประมาณสําหรับการเชาพาหนะแตละประเภท  

(บาท/วนั/คัน)    

 10. ขอใหจัดทาํแบบฟอรมคํารองขอประสานงานฯ ประวัติยอของหวัหนาคณะเปน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายชื่อคณะภาษาไทยและภาษาองักฤษ และกําหนดการภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ (ระบุเทีย่วบินและเวลาเดินทางไป-กลับใหชัดเจน) รวมทัง้ขอใหจดัทําประเดน็  

การหารือเปนภาษาอังกฤษ พรอมทัง้แจงประเด็นที่สนใจเพิ่มเติมใหทราบลวงหนา เพื่อประโยชน   

ในการประสานงานในการจัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ  

 11. หากเปนไปได กรมเอเชยีตะวนัใต ตะวันออกกลางและแอฟริกาขอรับทราบสรุปผล

การศึกษาดูงาน/การเยือนของคณะ เพื่อประโยชนในการประเมินการดําเนนิงานของ                

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตอไป 

 
 

สํานักงานเลขานุการกรมเอเชียตะวนัใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา  

1 กุมภาพันธ 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. หนวยงานเจาของเรื่อง 
 

2. ชื่อโครงการศึกษาดูงาน 
 

3. วัตถุประสงค 
 

4. ชื่อหวัหนาคณะ/ ตําแหนง 

    (ไทย/อังกฤษ)  

5. จํานวนองคประกอบคณะ                    
 

6. ชวงเวลาการศึกษาดูงาน 
 

7. สรุปรายละเอียดคําขอดูงานเปนภาษาอังกฤษ 

ประเทศ/เมือง วัน/เวลา หนวยงาน/บุคคล 

ของประเทศทีค่ณะจะไปเยือน 

หัวขอการดูงาน 

(หากชองวางไมพอ  

ใหพิมพเปนเอกสารแนบ) 

จํานวน   

ผูเขา

พบ 

     

     

     

     

     
 

8. การประสานงานลวงหนากับประเทศผูรับ    � ยังไมไดประสานงานลวงหนา     � ประสานงานลวงหนาแลว 

     มีรายละเอยีดดังนี ้

วัน/

เดือน/ป 

ชื่อหนวยงานของ

ประเทศผูรับ 

ชื่อ จนท. ผูรับเร่ือง โทรศัพท/โทรสาร ผลการประสานงานลวงหนากับ

หนวยงาน 

     

     

     

     

     

  

แบบคํารองการขอประสานงานสําหรับการเยือนและศึกษาดูงานตางประเทศ 

 

 

 
 

 

 

 



9. หนังสือเชญิจากหนวยงานตางประเทศในขอ 8  

  � ไดรับเชิญ (โปรดแนบสําเนาหนงัสือเชญิ)  � ไมมีหนังสอืเชิญ  

 

10. ตองการใหสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ อํานวยความสะดวกในการจัดจางลาม  

  � ภาษาพืน้เมือง-ไทย  � ภาษาพืน้เมือง-ภาษาอังกฤษ       ในวนัที_่____________________ 

                  อัตราคาจางที่ประสงค (โดยประมาณ)_________________________________________________ 

 

11. ตองการใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ สํารองทีพ่ักสาํหรับคณะ  

  � ตองการ  � ไมตองการ  

  หากตองการ โปรดระบุ:   

  11.1 ขนาด _____________________ ประเภท __________________ จํานวน _______________ 

          อัตรา ___________________ บาท/คืน/หอง  

  11.2 ขนาด _____________________ ประเภท __________________ จํานวน _______________ 

          อัตรา ___________________ บาท/คืน/หอง  

  11.3 ขนาด _____________________ ประเภท __________________ จํานวน _______________ 

          อัตรา ___________________ บาท/คืน/หอง  

  11.4 รายละเอียดบัตรเครดิต (หากมี) เปนภาษาอังกฤษ  

          บัตรประเภท (Visa/Mastercard/อ่ืน ๆ ) ________________________________  

          ธนาคาร/สถาบนัการเงนิผูออกบัตร ____________________________________ 

          หมายเลขบัตร _____________________________________________________ 

          ชื่อ-นามสกุลเจาของบตัร ____________________________________________ 

          วนัเริ่มตน (เดือน/ป ค.ศ.) _____________________________________________ 

          วนัหมดอายุ (เดือน/ป ค.ศ.) ___________________________________________  

 

12. ตองการใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จดัเตรียมเชาพาหนะสาํหรับคณะ  

  � ตองการ  � ไมตองการ  

  หากตองการ โปรดระบุ:   

  12.1 ประเภท _____________________ขนาด __________________ จํานวน _______________ 

           อัตรา _______________________ บาท/วนั/คัน 

  12.2 ประเภท _____________________ขนาด __________________ จํานวน _______________ 

           อัตรา _______________________ บาท/วนั/คัน 

  12.3 ประเภท _____________________ขนาด __________________ จํานวน _______________ 

           อัตรา _______________________ บาท/วนั/คัน  

 

 



13. ผูประสานงาน 

 

______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท_____________________โทรสาร_______________________E-mail_____________________ 

 

13.1 ชื่อ

บริษัทนาํ

เที่ยวใน

ไทย 

 

ชื่อ

เจาหนาที่

บริษัทนาํ

เที่ยว 

 

______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพทมือถอื_______________โทรสาร_______________________E-mail______________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท____________________โทรสาร_______________________E-mail_____________________ 

 

 

 

13.2 ชื่อ

บริษัทนาํ

เที่ยวทองถิน่ 

ซึ่งเปน

ตัวแทนใน

ตางประเทศ 

 

ชื่อเจาหนาที่

บริษัทนาํ

เที่ยว 

 

_____________________________________________________________________________________ 

โทรศัพทมือถอื______________โทรสาร_______________________E-mail_____________________ 

 

13.3 ชื่อผู

ประสานงาน

คณะ (ของ

หนวยงาน)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท____________________โทรสาร_______________________E-mail____________________ 

 

 

                                                                 ลงชื่อผูจัดทํา __________________________________ 

  

                                                                                      (_________________________________) 

 

                                                              ตําแหนง/ หนวยงาน ________________________________ 

 

                                                                                          วนัที ่___________________________ 


