
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือความรู ้
 

เรื่อง วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อไปทศันศึกษา
ส่วนตัวหรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 

 

ประเภทองค์ความรู้ : ภูมิปัญญา 

จัดท าเมื่อ : ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

 

โดย : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 
 
 
 



 

คู่มือความรู้ 

เรื่อง วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อไปทัศนศึกษาส่วนตัว
หรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 

ประเภทองค์ความรู้ : ภูมิปัญญา 

จัดท าเมื่อ : ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
๑. พล.ต.หญิง ปิยนุช  รัตนวิชัย 
๒. พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์  
๓. พ.อ.หญิง รศ.ชมนาด เทียมพิภพ  
๔. พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ  
๕. พ.ท.มนตรี  อินทรสูต 
๖. พ.ท.หญิง ณัฏฐ์พร บุนนาค  
๗. พ.ต.หญิง เอิบบุญ บุลสุข  
๘. ร.อ.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย 
๙. ร.อ.สมโชต ิวีรภัทรเวธ  
๑๐.ร.อ.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม 



 

 

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
หน่วย  กปศ.สกศ.รร.จปร.              วันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. (ผ่าน กวค.สกศ.รร.จปร.) 

คณะกรรมการจัดการความรู้  สกศ.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙  

เรื่อง  วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัวหรือไปราชการชั่วคราวใน
ต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 

จัดท าโดย พ.อ.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 
          ร.อ.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย 
   ร.อ.สมโชติ  วีรภัทรเวธ 
   ร.อ.หญิง ทิพย์พาพร  อินคุ้ม 
เบอร์ติดต่อ ภายใน  ๖๒๗๐๐   มือถือ ๐๘๖ – ๔๙๔๙๓๒๓ 
 
ล าดับ รายการ รูปเล่ม เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหตุ 

๑ - ปก /  /  เอกสาร  
๑ – ๔  
เย็บเล่ม
ตามล าดับ 
จ านวน ๒ ชุด 

๒ แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

    
 
  - ค าน า /  /  
  - บทสรุปการจัดการความรู้ /  /  
  - สารบัญ /  /  
  - เนื้อหา  -บทที๑่ /-บทที๒่ /-บทที๓่     

  .......... 
/  /  

  - บรรณานุกรม / / 
๓ แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็น / / 
๔ แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ / / 

  ไดด้ าเนินการน าไฟล์ PDF ขึ้นบน web site การจัดการความรู้ รร.จปร.แล้ว 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้  กปศ.สกศ.รร.จปร.  ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสาร

ครบถ้วนของเอกสารแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 

          พล.ต.หญิง 
            (ปิยนุช  รัตนวิชัย) 

                                                   ผทค.สป. ปฏิบตัิหน้าที่ 
                                                    ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.  
 



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ชื่อผลงาน  วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัวหรือไป

ราชการชั่วคราวใน ต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 
 
เจ้าของผลงาน   กปศ.สกศ.รร.จปร.  
 
ประเภทของผลงาน  ภูมิปัญญา  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน  

การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) 
เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัวหรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป)  ตลอดจนข้อมูลซึ่ง
สามารถใช้ได้ในการยื่นขอวีซ่าในแต่ละประเทศในยุโรป โดยหัวข้อการจัดการความรู้นี้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในโครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุจากต่างประเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหาร
ที่พึงประสงค์ของกองทัพบก กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย แผนงานที่ ๑๗ การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์) โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดท าเป็นคู่มือจัดการความรู้เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชาต่อไป 
 
ลักษณะของผลงาน  

เป็นคู่มือความรู้เรื่อง “วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัวหรือไป
ราชการชั่วคราวใน ต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป)”  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์  

 
ความสัมฤทธิ์  

กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศ และการจัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและน าเสนอเผยแพร่
ในที่ประชุมกองวิชาและคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. 
 
 
 



ความภาคภูมิใจ  
๑. การสนองแนวพระราชด าริในพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของกองวิชา 
๒. การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชา  
๓. การเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยงานอื่นเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานดังกล่าว 

 
ตรวจถูกต้อง  

พล.ต.หญิง 
                  (ปิยนุช  รัตนวิชัย) 

                                                                           ผทค.สป. ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                            ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

              หน้า 

บทน า          ๑ 

หลักการทั่วไปของการขอรับการตรวจลงตรา     ๒ 

ข้อมูลการขอวีซ่าเฉพาะประเทศ       ๑๐ 

เขตเชงเกน (Schengen Area)      ๑๑ 

สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์      ๑๗ 

ส่วนอื่นของยุโรป (บอลข่าน ยุโรปตะวันออก และรัสเซีย)   ๒๐ 

ภาคผนวก         ๒๒ 

 ตัวอย่างหนังสือรับรองฐานะการงาน     ๒๓ 

 แบบค าร้องขอวีซ่าเชงเกน       ๒๔ 

 แผนทีท่วีปยุโรป        ๒๖ 



บทน ำ 

 ยุคสมัยปัจจุบันมีการคมนาคมระหว่างประเทศที่ทั้งสะดวกและราคาถูกน าไปสู่การเพ่ิมของพลวัตการ
ติดต่อระหว่างผู้คนและหน่วยงานราชการของไทย การติดต่อนี้มีผลดีโดยรวมต่อการพัฒนาประเทศไทย ผ่าน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เทคโนโลยี และการสานความร่วมมือในหลายมิติกับต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจหรือการเมือง อีกทั้งยังเป็นการเกื้อกูลเศรษฐกิจของทั้งไทยและ
ต่างประเทศด้วยมีน้อยคนที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกระแสนี้ได้ ไม่ว่าจะผ่านงานที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือบริษัทต่างชาติมากขึ้น หรือความต้องการของตัวเองท่ีต้องการที่จะเปิดโลกทัศน์ผ่านการทัศนศึกษาส่วนตัว 

 อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้พลวัตของการแลกเปลี่ยนนี้มีสถานะที่ดีขึ้นนั้นคือ การยกเลิกมาตรการขอ
ตรวจลงตราก่อนการเดินทาง หรือที่เรียกกันสั้น ๆ คือ การ “ขอวีซ่า”ผลของปัจจัยนี้เห็นได้ชัดจากกรณีของ
ญี่ปุ่นซึ่งหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกการตรวจลงตราคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพ่ือท่องเที่ยวหรือ
ติดต่อธุรกิจในระยะสั้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริมาณของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นได้
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๔๓ ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี และมีผลอย่างมีนัยส าคัญในการช่วยเหลือให้เศรษฐกิจญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถฟ้ืนกลับขึ้นมาได้ ในการนี้ บางประเทศ อาทิ ไต้หวัน ก็จับ
ตามองผลของมาตรการนี้และก าลังพิจารณาที่จะออกมาตรการในลักษณะเดียวกันเพ่ือสนับสนุนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของตน 

 อย่างไรก็ดี มีหลายประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือซึ่งยังคงยืนกรานที่จะขอตรวจ
ลงตราอยู่ สืบเนื่องจากปัจจัยภายใน อาทิ ความเกรงกลัวของประชาชนที่จะมีคนต่างด้าวมาแย่งงาน บ้าน หรือ
ที่นั่งในโรงเรียน อีกท้ังยังมีปัจจัยความมั่นคงที่กลัวคนต่างด้าวจะมาท าอาชญากรรมหรือก่อการร้าย หรือภาวะ
ขาดงบประมาณ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญในการถกเถียงระหว่างนักการเมือง โดยเฉพาะในกรณีของ
สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) แต่ในบางกรณีชาวไทยยังคงต้องขอการตรวจลงตราเนื่องจาก
ไทยยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนัก (เช่น ในหลายกรณีของประเทศในทวีปแอฟริกา เป็นต้น) หรือฝ่ายไทย
เห็นว่า การยกเลิกการให้ตรวจลงตราแก่ประเทศนี้แล้วจะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศ (อาทิ ในกรณี
ของประเทศที่ประสบภาวะสงครามอยู่หรือมีประชากรมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การทะลักของผู้ลี้ภัย
หรือผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมายังไทย) เนื่องจากปกติการยกเลิกการตรวจลงตราต้องมีการแลกเปลี่ยน
กัน กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจยกเลิกการตรวจลงตราให้พลเมืองของกันและกัน 

 ดังนั้น การขอตรวจลงตราถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตณารมณ์บริสุทธิ์ของผู้เดินทางในการเยือนประเทศ 
และเป็นการยืนยันข้อมูลของผู้เดินทางหากผู้เดินทางประสบปัญหาระหว่างการเดินทางฝ่ายต่างประเทศและ
หน่วยงานของฝ่ายไทยในต่างประเทศ (ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต) จะสามารถช่วยเหลือได้ โดยไม่มี
ข้อครหาว่า เป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองในการนี้  

 



 

 

๒ 

 

ส าหรับ กปศ.ฯ ซึ่งมี “โครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากต่างประเทศ” ในแผนปฏิบัติราชการ 
กปศ.ฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ กปศ.ฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ขั้นตอนในวิธีการขอตรวจลงตราหรือการยื่นขอวีซ่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการก่อนเดินทางไปค้นคว้า
ข้อมูลจดหมายเหตุต่างประเทศ จึงเห็นควรให้มีการจัดท าคู่มือการจัดการความรู้ กปศ.ฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ ใน
หัวข้อ “วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัวหรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ 
(ภูมิภาคยุโรป)” โดยหวังว่าผู้อ่านจะได้รับทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า 
ตลอดจนข้อมูลซึ่งสามารถใช้ได้ในการยื่นขอวีซ่าในแต่ละประเทศในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหาร 
ข้าราชการพลเรือน หรือพลเรือนธรรมดาก็ตาม อย่างไรก็ดี คณะผู้จัดท ำขอเน้นย  ำให้ตรวจสอบข้อมูลล่ำสุด
จำกสถำนเอกอัครรำชทูตที่เกี่ยวข้องก่อนด ำเนินกำรยื่นเรื่องทุกครั งด้วย 

จุดประสงค ์

 ๑. เพ่ือท าความเข้าใจว่าด้วยกระบวนการของการยื่นขอวีซ่าทั่วไป 
๒. เพ่ือแนะน าแนวทางและวิธีการขั้นต้นในการขอวีซ่าไปต่างประเทศเพ่ือทัศนศึกษาส่วนตัวหรือเพ่ือ

ไปราชการชั่วคราว (ไม่รวมกรณีของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งมีกระบวนคล้ายคลึงกันในบางส่วนแต่มี
ความซับซอ้นกว่าในระดับหนึ่ง) 
 ๓. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการของเฉพาะประเทศในการขอวีซ่าไปเยือนประเทศต่าง ๆ ในเขตยุโรป 

หลักกำรทั่วไปของกำรขอรับกำรตรวจลงตรำ 

 ปัจจุบัน ตามข้อมูลของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ของไทย (Ordinary Passport หน้าปกสีน้ าตาล) สามารถเข้าต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ในกรณีของ ๒๘ 
ประเทศ และ ๗๒ ประเทศในกรณีของผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport หน้าปกสีน้ าเงิน) หรือ
การทูต (Diplomatic Passport หน้าปกสีแดง) 

 

แผนทีโ่ลกแสดงประเทศท่ีผู้ถือหนงัสือเดินทางปกติของไทยสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือสามารถขอวีซ่าเมื่อ
เดินทางถึงที่หมายได ้



 

 

๓ 

 

 ในเมื่อขณะนี้โลกมีประเทศอยู่ประมาณ ๑๙๖ ประเทศ (ไม่รวมไต้หวัน) ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทาง
ไทยทุกประเภทยังคงต้องยื่นขอวีซ่าในการเดินทางไปต่างประเทศในกรณีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหากเดินทางออก
นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 หลักการทั่วไปของการขอวีซ่ามิใช่เรื่องยาก เนื่องจากผู้เดินทางต้องโน้มน้าวให้ฝ่ายต่างประเทศเข้าใจ
ใน ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ผู้เดินทางมีตัวตนจริง 

๒. ผู้เดินทางไม่มีประวัติด่างพร้อยในประเทศของตนและในประวัติการเดินทางไปประเทศนั้นหรือ
ประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้เดินทางมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือจุดประสงค์ท่ีระบุไว้อย่างแท้จริง 
 ๔. ผู้เดินทางมีทรัพยากรและงบประมาณเพียงพอส าหรับบรรลุจุดประสงค์การเดินทาง 

๕. ผู้เดินทางมีปัจจัยจูงใจเพียงพอในการที่จะกลับมาประเทศของตนหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางแล้ว 
อาทิ ภาระครอบครัว ภาระงาน ภาระบริหารจัดการทรัพย์สิน ฯลฯ 

 หากผู้เดินทางสามารถที่จะโน้มน้าวให้ฝ่ายกงสุลของต่างประเทศเชื่อใจในประการข้างต้น โดยใช้
หลักฐานเอกสารค้ าประกัน การขอวีซ่าก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะไปยื่นขอวีซ่าของประเทศใดก็ตาม 
 

สถำนที่ยื่นค ำร้อง 
หลายคนเข้าใจผิดว่า การยื่นค าร้องขอวีซ่าต้องท าที่สถานเอกอัครรราชทูต (Embassy) ของประเทศ

นั้น แต่ในความจริงแล้วหน่วยงานที่รับเรื่องนี้เป็นฝ่ายกงสุล (Consular Section) ของสถานเอกอัครราชทูต 
ซึ่งมีวิธีจัดการหลัก ๕ รูปแบบในไทย ได้แก่ 
 ๑. ฝ่ายกงสุลที่ตั้งอยู่ที่เดียวกับสถานเอกอัครราชทูต อาทิ เยอรมนี ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
 ๒. ฝ่ายกงสุลที่ตั้งแยกห่างออกไปจากตึกหลักของสถานเอกอัครราชทูต อาทิ จีน 

  

(ซ้าย) ทางเข้าสถานเอกอัครราชทูตจีนท่ีกรุงเทพฯ (ขวา) ทางเข้าส่วนกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตจนี ซึ่งตั้งอยู่ในตึกแยก
ต่างหากจากตัวสถานเอกอัครราชทูต 



 

 

๔ 

 

 ๓. สถานกงสุลใหญ่ (Consulate General) ที่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต แต่มี
กงสุลใหญ่ซึ่งมีอ านาจในการออกวีซ่าให้ผู้ที่มายื่นค าร้อง ปกติจะตั้งส านักงานอยู่ที่เมืองส าคัญรองมาจากเมือง
หลวง ซึ่งในหลายกรณี มีการตั้งสถานกงสุลใหญ่ของหลายประเทศที่เชียงใหม่ และภูเก็ต หากผู้เดินทางพ านัก
อยู่ใกล้เมืองเหล่านี้ก็สามารถยื่นขอวีซ่าจากสถานกงสุลใหญ่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาท าเรื่องที่
ส านักงานหลักในกรุงเทพฯ 

๔. ฝ่ายกงสุลที่ตั้งอยู่ที่เดียวกับสถานเอกอัครราชทูต แต่มอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้รับค าร้อง
และกรองเอกสารก่อนที่จะน าส่งให้ฝ่ายกงสุลของประเทศนั้นพิจารณาอนุมัติวีซ่า ซึ่งในช่วงหลังแนวทางนี้ได้รับ
ความนิยมมากในหมู่ประเทศในยุโรป รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เพ่ือประหยัดเวลา งบประมาณ และ
เพ่ิมความปลอดภัยของตัวตึกสถานเอกอัครราชทูตหลักและผู้มายื่นขอท าวีซ่า เนื่องจากในบางประเทศเคยมี
ผู้ก่อการร้ายจงใจวางระเบิดคิวผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่ามาแล้ว บริษัทหลักที่ดูแลกระบวนการนี้ในไทย ได้แก่ VFS 
Global และ TLScontact 

๕. ประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในไทย ซึ่งผู้ต้องการเดินทางไปประเทศนั้นจ าเป็นต้องน าส่งค า
ร้องให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นในต่างแดนที่มีเขตอาณาในการดูแลไทย ยกเว้นหากประเทศนั้น
มอบอ านาจให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศอ่ืน (เช่น  ในกรณีของไอซ์แลนด์มอบหมายให้สถาน
เอกอัครราชทูตเดนมาร์กเป็นผู้ดูแลการอนุมัติวีซ่าในไทย เป็นต้น) และ/หรือมอบหมายให้กงสุลกิตติมศักดิ์ออก
วีซ่าให้ได้เป็นกรณีพิเศษ 

 

สถานเอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ที่ใกล้ที่สุดตั้งอยู่ที่กรุงปักก่ิงประเทศจีน แต่เพื่ออ านวยความสะดวกผู้เดินทางรัฐบาลไอซ์แลนด์
จึงมอบอ านาจให้สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กท่ีกรุงเทพฯ ดูแลเรือ่งการอนุมัติวีซ่า 

 
 
 
 



 

 

๕ 

 

ข้อมูลจ ำเป็นต้องใช้ในกำรกรอกแบบฟอร์มและเอกสำรสนับสนุน 
 ในการยื่นค าขอวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องให้ข้อมูลพ้ืนฐานเป็นภาษาอังกฤษซึ่งปกติจะประกอบด้วยข้อมูล 
และเอกสารยืนยันข้อเท็จจริง ดังนี้ 

ล ำดับ ข้อมูล เอกสำรที่ใช้ในกำรยืนยัน 
๑ ชื่อ-นามสกลุ (First name – Surname)  

 
 
หนังสือเดินทาง  
(ที่มีอายุใช้งานเหลือ ๖ เดือนขึ้นไป)๑ 

๒ เพศ (Gender) 
๓ วัน-เดือน-ปีเกิด (Date of Birth) 
๔ สัญชาต ิ(Nationality) 
๕ สถานที่เกิด (Place of Birth) 

๖ 

ข้อมูลเก่ียวกับหนังสือเดินทาง (เลขที่ ออกโดย วัน
ออกหนังสือ และวันหมดอายุ) 
(Passport Information – Number, Issued by,  
Date of Issue, Expiry Date) 

๗ ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได ้(Contact Address) - ทะเบียนบ้าน 
- ใบทะเบียนสมรส 
- ใบแจ้ ง เกิ ด  ( ในกรณีมีบุตร เดินทางด้ วย 
โดยเฉพาะหากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งไม่ได้
เดินทางไปด้วย) 

๘ ชื่อบิดา-มารดา (Name of Father-Mother) 

๙ ข้อมูลเก่ียวกับครอบครัว (ภรรยาและบุตร)  
(Family Details – Spouse and Children) 

๑๐ อาชีพ (Occupation) - หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีทัศนศึกษา) 
- หนังสืออนุมัติไปราชการต่างประเทศจาก
กระทรวงการต่างประเทศ (กรณีไปราชการ) ๑๑ ที่อยู่และหมายเลขติดต่อของนายจ้าง  

(Employer’s Contact Details) 

๑๒ จุดประสงค์ของการเยือนประเทศ (Purpose of Visit) หนังสืออนุมัติไปราชการต่างประเทศ  
(เฉพาะกรณีไปราชการ) 

๑๓ ก าหนดการเดินทางไป-กลับ (Itinerary) - บัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
- ใบจองที่พัก (กรณีไปทัศนศึกษา) 
- หนังสืออนุมัติไปราชการต่างประเทศ  
  (กรณีไปราชการ) 

๑๔ ระยะเวลาทีต่้องการที่จะพ านักอยู่ในประเทศ 
(Duration of Stay) 

๑๕ บริษัทหรือหน่วยงานที่ออกค าเชิญให้ไปเยือน (หากมี) 
(Name of Host) 

๑๖ ที่อยู่ของที่พักในประเทศที่ต้องการที่จะเดินทางไปถึง
(Hotel Address) ใบจองที่พัก 

๑๗ ประวัติการเดินทางไปประเทศนัน้ และ/หรือประเทศ
อื่น (Travel History / Other visas) หนังสือเดินทางเล่มเก่า (หากมี) 

๑๘ 
ข้อมูลการเงิน(โดยเฉพาะในกรณีที่ไปทัศนศึกษา
ส่วนตัว) (Means of Support / Financial 
Information) 

สมุดบัญชีที่ปรบัข้อมูลให้ทันสมยั เก่าไม่เกิน ๒ 
เดือน และมีข้อมูลย้อนกลับไป ๓ – ๖ เดือน 
(เฉพาะกรณีไปทัศนศึกษา) 

๑๙ ประกันภัย / ประกันเดินทาง (Insurance) กรมธรรม์ประกันภัย / ประกันเดินทาง๒ 
๒๐ ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือใบแสดงการช าระค่าธรรมเนียม จ านวนเงินที่ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละประเทศ 

                                                           
๑ หลายสายการบินจะมีนโยบายไม่ให้ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานน้อยกว่า ๖ เดือนเดินทาง

โดยเฉพาะในกรณีที่เดินทางไปประเทศในยุโรป 
๒ บางประเทศจะรับกรมธรรมจ์ากบรษิัทที่ระบุไว้เท่าน้ัน ดังนั้น ผู้เดินทางควรตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดดา้นนี้

ของแต่ละประเทศก่อนที่จะด าเนินการซื้อประกัน 



 

 

๖ 

 

นอกจากนี้ ผู้ขอวีซ่าปกติต้องให้รูปถ่ำยซึ่งขนาด จ านวนที่ต้องใช้ และสีพ้ืนหลังจะแตกต่างกันไปตาม
ระเบียบของแต่ละประเทศ แต่ที่เหมือนกันหมดคือ ภาพต้องเป็นภาพสี มีความคมชัด แสดงให้เห็นใบหน้าของ
ผู้ประสงค์เดินทางอย่างชัดเจน (ไม่ใส่หมวก แว่นตาด า ไม่ยิ้ม ไม่มีแสงรบกวน หรือมีเงา และอยู่ไม่ห่างหรือใกล้
เกินไปจากกล้อง) และไม่เก่าเกิน ๖ เดือน ปัจจุบัน บางประเทศให้ผู้ขอวีซ่าUpload ภาพขึ้นเว็ปไซต์พร้อมกับ
ใบค าร้องที่ให้กรอก On-line ตามขนาดที่แต่ละประเทศระบุไว้ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะยังขอรูปจริงตอนยื่น
ค ารอ้งอยู่ 

ในส่วนของเอกสาร ปกติเจ้าหน้าที่รับเรื่องจะเก็บหนังสือเดินทางตัวจริงไว้เพ่ือด าเนินการประทับตรา๓

และอาจขอตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ เพ่ือเทียบกับส าเนาซึ่งทางฝ่ายกงสุลจะเก็บเอาไว้เพ่ืออ้างอิง จ านวน
ส าเนาที่จะต้องใช้จะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศและมีสิทธิที่จะขอเอกสารเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นหากมีความจ าเป็น อาทิ ข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนกันโรคต่าง ๆ ซึ่ง
กรณีนี้จะเห็นบ่อยในการขอวีซ่าเข้าประเทศในทวีปแอฟริกา 

หลักกำรและรำยชื่อเอกสำรข้ำงต้นถือได้ว่ำเป็นข้อมูลและเอกสำรพื นฐำนที่ทุกประเทศจะขอใน
กำรยื่นค ำร้องวีซ่ำ 

หลักฐำน 
 เอกสารส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ข้างต้นน่าจะอยู่ใกล้มือและสามารถค้นหาและท าส าเนาได้ค่อนข้างง่าย 
ยกเว้นกรณีหนังสือยืนยันจากฝ่ายราชการ ในกรณีที่ประสงค์ไปทัศนศึกษาส่วนตัว ผู้บัญชาการต้นสังกัด
สามารถลงนามในหนังสือเพ่ือยืนยันสถานะได้ (ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) แต่ในกรณีการไปราชการต่างประเทศ
จ าเป็นต้องมีหนังสือยืนยันสถานะจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศซึ่งกระบวนการโดยสังเขปมี 
ดังนี้ 
 ๑. เรียนเสนอเรื่องอนุมัติการเดินทางตามสายบังคับบัญชาไปสู่หน่วยงานของกองทัพบกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. น าส าเนาบันทึกที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาแนบกับหนังสือจากหน่วยงานเรียนปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือรับรองส าหรับข้าราชการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 
 ๓. ยื่นหนังสือฉบับนี้พร้อมเอกสารแนบที่ส านักงานหนังสือเดินทาง ชั้น ๗ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร B ประตูทางทิศตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ๔ 
 ๔. ปกติจะใช้เวลาด าเนินการ ๑ – ๓ วัน ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน 

                                                           
๓ หากเป็นไปได้ ควรงดการเดินทางในช่วงเวลาที่ตั้งใจจะยื่นขอวีซ่า หรือพิจารณาใช้หนังสือเดินทางเล่มอื่นแทน 

(หากมี) 
๔ ตึกนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ส านักงานใหญ่กรมการกงสุลบนถนนแจ้งวัฒนะในกรุงเทพฯ ที่ท าหน้าที่ออกหนังสือเดินทาง

ธรรมดา แต่จะอยู่ในตึกใหญ่ของศูนย์ราชการฯ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังในพื้นที่ใกล้กัน อยู่ช้ันเดียวกันกับส านักงานออกหนังสือ
เดินทางราชการและการทูต 



 

 

๗ 

 

ประเภทวีซ่ำ 
ประเภทวีซ่าจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลัก กล่าวคือ (๑) วีซ่าพ านักชั่วคราว (Non-immigrant) 

และ (๒) วีซ่าพ านักถาวร (Immigrant) ส าหรับผู้ประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานไปประเทศนั้น ซึ่งเอกสารนี้จะไม่
กล่าวถึงวีซ่าประเภทที่ ๒ เนื่องจากอยู่นอกขอบเขตของจุดประสงค์ของคู่มือฉบับนี้  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะไปทัศนศึกษาหรือราชการชั่วคราวต้องเลือกหนึ่งในวีซ่าพ านักชั่วคราว ซึ่งจะ
แบ่งแยกออกไปเป็นหลายหมวด อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist) ซึ่งใช้ส าหรับการทัศนศึกษาหรือท่องเที่ยว
ส่วนตัววีซ่านักธุรกิจ (Business) ส าหรับเดินทางไปติดต่อธุรกิจวีซ่าราชการ (Official) ส าหรับการไปปฏิบัติ
ราชการในประเทศนั้นวีซ่าการทูต (Diplomatic) ส าหรับนักการทูตหรือผู้ช่วยทูตทหารวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง 
(Transit) ส าหรับผู้ต้องการเปลี่ยนเครื่อง๕ หรือวีซ่านักวิชาการ (Academic)๖ ผู้เดินทางจ าเป็นต้องเลือกวีซ่าที่
เข้ากับจุดประสงค์ของการเดินทาง มิฉะนั้นค าร้องอาจจะถูกตีกลับมา และหากมีการจ่ายค่าธรรมเนียมก็จะไม่
สามารถรับค่าธรรมเนียมนั้นคืนได ้

หลังจากที่เลือกชนิดวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางต้องเลือกระหว่างวีซ่าชนิด เข้าประเทศครั้งเดียว 
(Single-entry) หรือเข้า-ออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry) ส าหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศนั้น
และกลับเลย โดยไม่ตั้งใจที่จะบินผ่านหรือย้อนมาเปลี่ยนเครื่องในประเทศนั้น ควรที่จะเลือกวีซ่าชนิด Single-
entry แต่ส าหรับผู้ที่ประสงค์หรือมีก าหนดการที่จะเดินทางไปประเทศนั้นอีกหลายครั้ง หรือจ าเป็นที่จะต้อง
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อนที่จะกลับมาประเทศนั้น ควรที่จะเลือกวีซ่าชนิด Multiple Entryทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
กงสุลจะพิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในการออกวีซ่าตามข้อมูลที่ปรากฏในค าร้องและหลักฐาน
ของผู้ยื่นขอวีซ่า 

กำรกรอกข้อมูลและยื่นค ำร้อง 
การกรอกข้อมูลนั้นปกติสามารถท าได้ ๒ วิธี โดยจะข้ึนอยู่กับระบบของแต่ละประเทศ ได้แก่ 
๑. กรอกในแบบค าร้อง On-line ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเวปไซต์จะเตือนให้ผู้กรอกพิมพ์สรุปข้อมูลออกมาเพ่ือเป็นการยืนยัน 
๒. กรอกในแบบค าร้องจริงและยื่นพร้อมกับเอกสารสนับสนุนค าร้อง 

                                                           
๕ หลายประเทศไม่บังคับให้ผู้ที่เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องท าวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง โดยเฉพาะหากผู้เดินทางไม่ประสงค์ที่

จะเดินทางออกจากเขตสนามบิน แต่มีบางประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ที่บังคับให้ผู้เดินทางท าวีซ่าชนิดนี้ ไม่
ว่าจะประสงค์แค่เปลี่ยนเครื่องโดยที่ไม่ออกจากพื้นที่สนามบิน หรือประสงค์ที่จะออกไปท่องเที่ยวข้างนอกระหว่างรอเปลี่ยน
เครื่องก็ตาม 

๖ ส่วนมากจะไม่ออกให้นักวิชาการทั่วไป แต่จะออกให้เฉพาะแก่นักวิชาการที่มีโครงการร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
นักวิชาการหรือสถาบันของประเทศนั้น และมีหนังสือหรือเอกสารยืนยันข้อเท็จจริงนี้ด้วย 



 

 

๘ 

 

ปัจจุบันในหลายกรณี ผู้ต้องการยื่นขอวีซ่าจะไม่สามารถเดินเข้าไปในส านักงานเพ่ือยื่ นเอกสารได้
ตามใจชอบ แต่ต้องจองวัน - เวลานัดยื่นเอกสารล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีเว็ปไซต์ของตนใน
การนัดเวลาเพ่ือการดังกล่าว 

นอกจากนี้ แต่ละประเทศจะมีค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกัน และวิธีช าระค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมือนกัน 
บางแห่งสามารถให้เจ้าหน้าที่รับเงินสดได้ บางแห่งต้องช าระที่ธนาคารที่ระบุเอาไว้ และน าหลักฐานการช าระ
มายื่นพร้อมกับชุดเอกสารสนับสนุนค าร้องบางแห่งอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับไปราชการ (สหราช
อาณาจักร) แต่บางแห่งอาจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมไปเลยส าหรับผู้ที่ ประสงค์เดินทางไปราชการ 
(สหรัฐอเมริกา) 

ก่อนที่จะยื่นค าร้องผู้ขอวีซ่าควรที่จะตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ละเอียดอีกครั้ง โดยเฉพาะประเภท
ของวีซ่าที่ได้ขอไป เนื่องจากหากกรอกข้อมูลผิดแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอาจจะช าระ
ค่าธรรมเนียมโดยเสียเปล่า 

 

ระยะเวลำของกระบวนกำร 
ระยะเวลาของการพิจารณาและอนุมัติวีซ่าจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ประเภทของ

วีซ่าที่ยื่นขอและช่วงเวลาที่ยื่น๗ ปกติส าหรับกรณีไปราชการ หลายประเทศจะสามารถพิจารณาและคืนเล่มได้
ภายในเวลาประมาณ ๓ – ๕ วัน และในกรณีไปทัศนศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ ๕ – ๑๕ วัน บาง
ประเทศจะสามารถนัดวันที่สามารถมารับเล่มหรือฟังผลการพิจารณาได้เลย แต่บางประเทศอาจจะด าเนินการ
ผ่านการส่งข้อความทางโทรศัพท์หรือ e-mail แทน 

หากผู้ยื่นค าร้องมีความเร่งด่วน บางประเทศจะมีบริการเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการได้เร็วขึ้น (Express 
Serviceหรือ Priority Service) ซึ่งผู้ยื่นค าร้องต้องตัดสินใจที่จะใช้บริการนี้ก่อนยื่นค าร้อง เนื่องจากจะไม่
สามารถเปลี่ยนมาใช้บริการนี้หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว บางแห่งราคาของบริการนี้อาจจะแพงเท่าหรือแพงกว่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาสืบเนื่องจากความล่าช้าของการอนุมัติวีซ่า และประหยัด
งบประมาณควรที่จะวางแผนเผื่อการล่าช้านี้ไว้ด้วย 

 กระบวนการขอวีซ่าจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากที่ผู้ยื่นค าร้องได้รับหนังสือเดินทางคืนแล้ว (ไม่ว่าจะผ่าน
การไปฟังผลและรับเล่มด้วยตนเอง หรือใช้บริการส่งไปรษณีย์) อย่างไรก็ดี ก่อนที่ผู้ยื่นค าร้องจะออกจากศูนย์ 
ควรตรวจสอบความถูกต้องของชนิดและอายุใช้งานของวีซ่าที่ได้มา และหากไม่ตรงกับวีซ่าที่ขอไว้หรือ
ก าหนดการในค าร้องควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขในทันที นอกจากนี้ ก่อนเดินทาง แนะน าให้ท าส าเนาตัววีซ่า 

                                                           
๗ ในกรณีของประเทศในยุโรป โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร ช่วงปลายเดือนสิงหาคม - ต้นกันยายนจะเป็นช่วงที่มี

การด าเนินการค่อนข้างช้า เนื่องจากมีผู้คนขอวซี่าเพื่อเดินทางไปช่วงนั้นมาก เพราะเป็นช่วงเวลาเปิดปีการศึกษาใหม่ 



 

 

๙ 

 

และหน้าแรกของหนังสือเดินทาง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยระหว่างเดินทาง (อาจพิจารณาสแกนและแนบส่ง
ส าเนาเข้า E-mail ของตนเอง) เนื่องจากหากหนังสือเดินทางหายระหว่างการเดินทาง ข้อมูลดังกล่าวจะ
สามารถช่วยเหลือทางการของต่างประเทศและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างแดนอย่างมากในการ
ให้ความช่วยเหลือในการออกเอกสารส าหรับการเดินทางต่อหรือกลับมายังประเทศไทย 

 

หากผู้เดินทางท าหนังสือเดินทางหายขณะอยู่ในต่างประเทศจ าเป็นตอ้งแจ้งความหนังสือเดินทางสญูหายกับทางการท้องถิ่น 
และน าใบแจ้งความพร้อมเอกสารแสดงการมสีัญชาติไทย (บัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง) ไปติดต่อสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสลุไทยที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากต้องการกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน 
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญส่ามารถออกเอกสารเดินทางเป็นหนังสือส าคญัประจ าตัว (Certificate of Identity) 

ที่สามารถใช้ในการเดินทางกลับประเทศไทยได้   
ซึ่งเอกสารนี้จะหมดอายุการใช้งานทันทีที่ผู้ถือเดินทางถึงประเทศไทย 



 

 

๑๐ 

 

 

 

 

ข้อมูลกำรขอวีซ่ำเฉพำะประเทศ 
 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑ 

 

 

เขตเชงเกน (Schengen Area) 

 

 



 

 

๑๒ 

 

หลักกำรทั่วไป 
 เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๘๕ ผู้แทนจากประเทศในยุโรป ๕ ประเทศ (เบลเยียม ฝรั่งเศส 
ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนีตะวันตก) ได้ลงนามในข้อตกลงที่เมืองเชงเกน (Schengen) ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก เพ่ือท าให้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศเหล่านี้สอดคล้องกัน ซึ่งในที่สุดน าไปสู่การ
ตั้งเขตวีซ่าเดียวกันหลังปี ค.ศ. ๑๙๙๐ 

 ปัจจุบัน เขตเชงเกนได้ขยายตัวจาก ๕ ประเทศก่อตั้ง และครอบคลุม ๒๖ ประเทศในยุโรป ซึ่งบาง
ประเทศเป็นทั้งสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union - EU) และเขตเชงเกน เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี และ
เยอรมนี เป็นต้น แต่บางประเทศไม่ ได้ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ เป็นสมาชิกเขตเชงเกน ได้แก่ 
สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ อีกทั้งยังมีประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้รวมอยู่ในเขตเช ง
เกน ได้แก่ สหราชอาณาจักร๘ และไอร์แลนด์ รายชื่อประเทศท่ีเข้าร่วมในเขตเชงเกนมี ดังนี้ 
 

ยุโรปตะวันตก ยุโรปกลำง แสกนดิเนเวีย ยุโรปใต้ ยุโรปตะวันออก 
เนเธอร์แลนด์ เช็ก เดนมาร์ก กรีซ โปแลนด์ 
เบลเยียม เยอรมนี นอร์เวย์ โปรตุเกส ลัตเวีย 
ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน์ ฟินแลนด์ มอลตา ลิทัวเนีย 
ลักเซมเบิร์ก สโลวะเกีย สวีเดน สเปน เอสโตเนีย 

สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ สโลวีเนีย ฮังการี 
ออสเตรีย อิตาลี 

 
 ผู้ที่ถือวีซ่ำเชงเกนไม่ว่ำจะออกโดยประเทศสมำชิกใดก็ตำม จะสำมำรถเข้ำ  - ออกประเทศใน
ตำรำงข้ำงต้นได้หมด ตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในวีซ่า 

นอกจากนี้ ยังมีอีก ๑๔ ประเทศในยุโรปที่อยู่นอกเขตเชงเกน ไม่สำมำรถอนุมัติวีซ่ำเชงเกนได้ แต่ผู้
เดินทำงสำมำรถใช้วีซ่ำเชงเกนในกำรเข้ำ - ออกประเทศเหล่ำนี โดยที่ไม่ต้องขอกำรตรวจลงตรำเพิ่มเติม
เนื่องจากปกติไม่สามารถเดินทางไปโดยไม่ผ่านเขตเชงเกนได้มีนโยบายที่จะเข้าเขตเชงเกนอย่างเต็มตัว หรือ
เพ่ืออ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้แก ่

๑. โครเอเชีย (พ านักได้ไม่เกินอายุใช้งานของวีซ่า) 
๒. คอซอวอ (บินเข้า อยู่พ านักได้ไม่เกิน ๑๕ วัน) 

                                                           
๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สหราชอาณาจักรได้จัดประชามติว่าด้วยการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ผลปรากฏว่า 

ผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ต้องการให้สหราชอาณาจักรถอนการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งขณะนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักร
ก าลังอยู่ในการด าเนินการ อย่างไรก็ดี การที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปจะมีผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่พ านักใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นมากกว่าผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่น ไทย เป็นต้น 



 

 

๑๓ 

 

๓. ซานมารโีน (เข้า-ออกทางบกจากอิตาลี) 
๔. ไซปรัส (พ านักได้ไม่เกินอายุใช้งานของวีซ่า) 
๕. เซอร์เบีย (พ านักได้ไม่เกิน ๙๐ วัน) 
๖. นครรัฐวาติกัน (เข้า - ออกทางบกจากอิตาลี) 
๗. โมนาโก (เข้า - ออกทางบกจากฝรั่งเศส) 
๘. บัลแกเรีย (พ านักได้ไม่เกิน ๙๐ วัน) 
๙. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (พ านักได้ไม่เกิน ๑๕ วัน) 
๑๐. มาซิโดเนีย (พ านักได้ไม่เกิน ๑๕ วัน) 
๑๑. มอนเตเนโกร (พ านักได้ไม่เกิน ๓๐ วัน) 
๑๒. โรมาเนีย (พ านักได้ไม่เกิน ๙๐ วัน) 
๑๓. อันดอร์รา (เข้า-ออกทางบกจากฝรั่งเศสหรือสเปน) 
๑๔. แอลเบเนีย (๙๐ วัน) 

อนึ่ง เนื่องจากประเทศเหล่านี้ถือว่าอยู่นอกเขตเชงเกน ดังนั้นผู้ที่ประสงค์ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่าง
ประเทศในเขตเชงเกนกับประเทศเหล่านี้ (เช่น ในกรณีที่ข้ามไปโรมาเนียก่อนที่จะเดินทางกลับมาขึ้นเครื่อง
กลับประเทศไทยในเยอรมนี) ควรที่จะขอวีซ่าชนิดเข้า-ออกเขตเชงเกนได้หลายครั้ง (Multiple Entry) 

 

แผนทีป่ระเทศสมาชิกเขตเชงเกน สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ไม่ได้เป็นสมาชิกเขตนี้ ผู้ประสงค์เดินทางไปประเทศเหล่านี้
จึงต้องขอวีซ่าต่างหาก 

 ในหลายกรณีประเทศในเขตเชงเกนจะยกเว้นการขอวีซ่าส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ แต่จะ
ไม่ทุกประเทศ (รายละเอียดปรากฏตามตารางท้ายบทนี้) และหากผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องการที่จะ
เดินทางต่อไปประเทศ ๑๔ ประเทศที่อยู่นอกเขตเชงเกน จ าเป็นที่จะต้องขอวีซ่าต่างหาก ยกเว้นในกรณีของ
นครรัฐวาติกัน ซานมาริโน โมนาโก และแอนดอร์รา และในกรณีที่ประเทศนั้นมีการยกเว้นการขอวีซ่าส าหรับ
หนังสือเดินทางราชการของไทยต่างหาก 



 

 

๑๔ 

 

ขอเน้นย้ าว่า ประเทศในยุโรปเหล่านี้ไม่อยู่ในเขตเชงเกน และต้องขอวีซ่ำต่ำงหำกในทุกกรณีส ำหรับ
หนังสือเดินทำงไทยทุกชนิด 

๑. สหราชอาณาจักร (ประกอบด้วย อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ รวมถึงเขต
แหลมยิบรอล์ตาในภาคใต้ของสเปน) 

๒. ไอร์แลนด์ 

ตามข้อตกลงเชงเกน ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศในเขตเชงเกนจะมีความยืดหยุ่นในการขอวีซ่า
มากกว่าสมัยก่อน ในสมัยก่อน หากผู้ใดต้องการที่จะเดินทางไปฝรั่งเศส และอิตาลีในการเดินทางครั้งเดียวกัน 
ก็จ าเป็นที่จะต้องขอวีซ่าของทั้งฝรั่งเศส และอิตาลี แต่หลังจากที่ทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกเขตเชงเกน ผู้
เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสหรืออิตาลีก็ได้ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมตามความเหมาะสมของก าหนดการเดินทาง ดังนี้ 

๑. กรณีที่เดินทำงไปประเทศเดียวในเขตเชงเกน ให้ผู้ขอวีซ่าไปยื่นเรื่องขอวีซ่าตามกฎระเบียบของ
ประเทศนั้น 

ตัวอย่างนาย ก. ประสงค์ที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสต้องไปยื่นขอวีซ่าตามกฎระเบียบของฝ่าย
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 

 ๒. กรณีที่จะเดินทำงไปหลำยประเทศ โดยจะพ ำนักอยู่ในประเทศดังกล่ำวในเวลำไม่เท่ำกัน ให้ผู้ขอ
วีซ่าไปยื่นเรื่องขอวีซ่าตามกฎระเบียบของประเทศที่ประสงค์ท่ีจะอยู่นานที่สุด 

ตัวอย่าง นาง ข. ประสงค์ที่จะเดินทางไปไอซ์แลนด์ เยอรมนี ลัตเวีย และโปแลนด์ โดยจะพัก
อยู่ที่ไอซ์แลนด์ ๑ สัปดาห์ เยอรมนี ๓ สัปดาห์ ลัตเวีย ๒ วัน และโปแลนด์ ๔ วัน ในกรณีนี้ นาง ข. ควรที่จะไป
ยื่นขอวีซ่าทีฝ่่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี 

 ๓. กรณีที่พ ำนักอยู่ในหลำยประเทศในเวลำที่ประมำณเท่ำเทียมกัน ให้ผู้ขอวีซ่าไปยื่นเรื่องตาม
กฎระเบียบของประเทศแรกท่ีจะเดินทางไปถึง 

ตัวอย่าง นางสาว ค. ประสงค์ที่จะเดินทางไปอิตาลีและสเปน โดยจะพักอยู่ในแต่ละประเทศ
เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ นางสาว ค. ประสงค์ที่จะบินสายการบินไทยที่ไปลงที่กรุงโรม ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยัง
กรุมมาดริด ดังนั้น นางสาว ค. ควรที่จะไปยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี เนื่องจากเป็นประเทศเขต
เชงเกนแรกที่จะเดินทางถึง 

กำรยื่นขอวีซ่ำ 
 ประเทศในเขตเชงเกนส่วนใหญ่จะมีสถานเอกอัครราชทูตพร้อมฝ่ายกงสุลเพ่ือด าเนินการพิจารณาค า
ขอวีซ่า จะมีบางประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูต แต่ประเทศเหล่านี้จะมอบอ านาจให้สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศอ่ืนในเขตเชงเกนด าเนินเรื่องแทนอย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศในเขตเชงเกนส่วนใหญ่ได้มอบหมาย



 

 

๑๕ 

 

ให้บริษัทเอกชนปฏิบัติหน้าที่รับค าร้องแล้ว โดยมีศูนย์รับค าร้องในสถานที่ต่าง ๆ แต่บางประเทศยังคงรับค า
ร้องและจัดการเอกสารด้วยระบบของตนเองอยู่ 

 ในการกรอกค าร้องนั้น ประเทศส่วนใหญ่จะให้ใช้แบบค าร้องตัวจริง (สามารถใช้แบบค าร้องใน
ภาคผนวกได้) แต่ให้นัดวัน - เวลายื่นเอกสารทางเว็ปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตหรือของบริษัทเอกชนที่
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจเอกสาร  

เอกสารค าร้องต้องมีรูปถ่ายแนบไปด้วย ๒ รูป ขนาด ๓๕ x ๔๕ mm พ้ืนรูปเป็นสีอ่อน เก่าไม่เกิน ๖ 
เดือน หนึ่งรูปใช้กาวติดกับใบค าร้องในช่องส าหรับรูปถ่าย และอีกรูปหนึ่งให้แนบไปกับเอกสาร (ไม่ต้องใช้เหล็ก
เหน็บเอาไว้) 

 

(ซ้าย) ขนาดรูปถ่ายส าหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเกน และ (ขวา) รูปแบบภาพถ่ายท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม 

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเชงเกนในกรณีที่ไปทัศนศึกษาส่วนตัวถูกก าหนดไว้ให้เป็น ๖๐ ยูโร ทุกประเทศ 
หรือประมาณ ๒,๔๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ดังนั้น ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องควรที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด 

ข้อมูลของแต่ละประเทศในเขตเชงเกน ตลอดจน ข้อยกเว้นส าหรับหนังสือเดินทางราชการ (ยังไม่มี
ประเทศใดที่ยกเว้นการขอวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา)บริษัทที่ดูแลการยื่นขอวีซ่า และที่ตั้งของสถาน
เอกอัครราชทตู/ฝ่ายกงสุลของแต่ละประเทศ สรุปได้ ดังนี้ 

 



 

 

๑๖ 

 

ประเทศ 
มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่ำ 

(เฉพำะหนังสือเดินทำงรำชกำร)๙ 
บริษัทดูแลกำร

ยื่นขอวีซ่ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูตในไทย

(กรุงเทพฯ) 

กรีซ ไม่ยกเว้น - 

มี 

เช็ก 

ยกเว้น (๙๐ วัน) 
 

VFS 
 

เดนมาร์ก 
เนเธอร์แลนด์ 

นอร์เวย์ 
เบลเยียม 
โปรตุเกส ไม่ยกเว้น 

- 
โปแลนด ์ ยกเว้น (๙๐ วัน) 
ฝรั่งเศส ไม่ยกเว้น TLS 

ฟินแลนด ์

ยกเว้น (๙๐ วัน) 
 

VFS 
มอลตา 

ไม่มี (ปักก่ิง) 
ยื่นขอวีซ่าผ่าน สอท. ออสเตรีย 

เยอรมนี - 
มี 

ลักเซมเบิร์ก - 

ลิกเตนสไตน ์ TLS 
ไม่ม ี

ยื่นขอวีซา่ผา่น สอท. สวิตเซอร์แลนด ์
ลัตเวีย 

ไม่ยกเว้น 
 

- 
 

ไม่มี 
ยื่นขอวีซ่าผ่าน สอท. ฮงัการ ีลิทัวเนีย 

สเปน VFS 
มี 

สโลวะเกีย 
ยกเว้น (๙๐ วัน) 

 
 
 

- 

สโลวีเนีย VFS 
 

ไม่มี (ปักก่ิง) 
ยื่นขอวีซ่าผ่าน สอท. ออสเตรีย 

สวีเดน 
มี 

สวิตเซอร์แลนด์ TLS 

ไอซ์แลนด ์ ไม่ยกเว้น VFS 
 

ไม่มี (ปักก่ิง) 
ยื่นขอวีซ่าผ่าน สอท. เดนมาร์ก 

อิตาล ี ยกเว้น (๙๐ วัน) มี 

เอสโตเนีย 
ยกเว้น (๙๐ วัน) 

 

VFS 
 

ไม่มี 
ยื่นขอวีซ่าผ่าน สอท. ฟนิแลนด์ 

ออสเตรีย 
มี 

ฮังการ ี - 

                                                           
๙ ถึงแม้หลายประเทศจะให้การยกเว้นการขอตรวจลงตราส าหรับหนังสือเดินทางราชการ แต่ไม่แนะน าให้ใช้หนังสือ

เดินทางราชการในการไปทัศนศึกษาส่วนตัว เนื่องจากหากตรวจจับได้ว่า ไม่ได้เดินทางมาติดต่อราชการจริ งอาจจะถูกกักตัว
และส่งกลับประเทศได้ 



 

 

๑๗ 

 

 

 
 

สหรำชอำณำจักรและไอร์แลนด์ 

(United Kingdom and Ireland) 
 

 



 

 

๑๘ 

 

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้มงวดและมีค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แพงที่สุด
ในบรรดาประเทศในยุโรป นอกจากนี้สหราชอาณาจักรจะไม่มีวีซ่าประเภทราชการ หากไปติดต่อราชการ
จ าเป็นต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจ (Business Visitor)๑๐ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้นอกจากนี้ เวลาของ
การด าเนินการพิจารณาจะไม่ค่อยมีความแน่นอน เนื่องจากมีผู่ประสงค์ที่ จะเดินทางไปเยอะเพ่ือหลากหลาย
สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ เวลาพิจารณาจึงอาจจะเร็วถึง ๓ – ๕ วันท าการ 
หรือล่าช้าถึง ๑๐ – ๑๕ วันท าการอย่างไรก็ดี เอกสารที่ทางการสหราชอาณาจักรต้องการจะไม่แตกต่างมาก
จากรายการที่ให้ไว้ในข้างต้น ดังนั้น หากผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรวางแผนให้ดีแต่เนิ่น ๆ 
ก่อนวันเดินทางก็ไม่น่าจะประสบปัญหาใหญ่หลวงเนื่องจากผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าได้ ๓ เดือน ก่อนหน้า
วันเดินทาง 

กระบวนการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรโดยสังเขปจะเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ผู้เดินทางตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับชนิดวีซ่าที่ต้องการยื่นขอและเอกสารที่จ าเป็นจากเว็ปไซต์ 
    https://www.gov.uk/check-uk-visa 

๒. เข้าเว็ปไซต์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome เพ่ือด าเนินการลงทะเบียน 
และเริ่มกระบวนการกรอกข้อมูล 

๓. หากมีความเร่งด่วนในการเดินทาง สามารถที่จะเลือกใช้บริการ Super Priority Service 
(กระบวนการเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง) หรือ Priority Service (กระบวนการเสร็จภายใน ๓ – ๕ วัน) ได้ 
ปัจจุบัน ผู้ต้องการใช้บริการ Super Priority Service ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมประมาณ ๔๑,๒๕๐ บาท 
และส าหรับ Priority Service ต้องช าระค่าธรรมเนียมประมาณ ๗,๖๐๐ บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมยื่น
ค าร้องวีซ่าปกต ิ
 ๔. หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการจองวัน-เวลาเพื่อยื่นเอกสาร 

๕. ช าระค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการอ่ืนที่ได้เลือกไว้ทางระบบ Online หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว 
โดยสามารถใช้บัตรเครดิตได้ (Visa, MasterCard หรือโอนเงินผ่านระบบ Paypal) ปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า
อยู่ที่ประมาณ ๔,๗๐๐ บาทส าหรับวีซ่าท่องเที่ยว (อายุใช้งาน ๖ เดือน)  

๖. ด าเนินการพิมพ์ใบสรุปข้อมูล ใบเสร็จและใบจองวัน - เวลา ซึ่งต้องเอาไปยื่นพร้อมกับเอกสาร
ยืนยันข้อมูลอื่น ๆ 

๗. เดินทางไปที่ศูนย์ VFS ส าหรับสหราชอาณาจักร ที่อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท ๑๓ แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ หรือ หากอยู่เชียงใหม่สามารถยื่นเรื่องได้ที่ ๑๙๑ อาคารศิริ

                                                           
๑๐

 ยกเว้นในกรณีที่มีหนังสือเชิญจากหน่วยงานราชการของสหราชอาณาจักร ในกรณีนี้สามารถเลือกเป็นวีซ่า

ประเภท Diplomatic/Official ได้ ซึ่งวีซ่าประเภทน้ีจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome%20เพื่อ


 

 

๑๙ 

 

พานิช ชั้น ๖ ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐๑๑ ผู้ยื่นเรื่องควรเดินทางไปถึงศูนย์ฯ ก่อน
เวลานัดอย่างน้อย ๑๕ นาทีเพ่ือผ่านกระบวนการรักษาความปลอดภัย (ระบบคล้ายสนามบิน) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และใบจองวัน - เวลา 

๘. รับบัตรคิว 

๙. ยื่นเอกสารเมื่อบัตรคิวถูกเรียก และให้ข้อมู Biometrics (บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูปดิจิตอล) 
และรับใบเสร็จ ผู้ยื่นค าร้องต้องเก็บใบเสร็จนี้ไว้ในที่ปลอดภัยเนื่องจากต้องใช้ในการรับเอกสารและหนังสือ
เดินทางคืน 

๑๐. รอข้อความทาง SMS แจ้งผลให้ทราบและวันที่นัดให้ไปรับเอกสารและหนังสือเดินทางคืน ซึ่ง
ปกติอาจจะใช้เวลา ๓ – ๑๕ วันท าการ หากไม่ได้ใช้บริการ Super Priority Service หรือ Priority Service 

อนึ่ง ขอเตือนว่าควรหลีกเลี่ยงกำรให้ข้อมูลเท็จในทุกกรณี โดยเฉพาะเรื่องประวัติด่างพร้อยของการ
เดินทางไปสหราชอาณาจักรที่ผ่านมา (โดยเฉพาะการอยู่เกินก าหนด ไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม) 
เจ้าหน้าที่จะตรวจประวัติจากฐานข้อมูลของฝ่ายสหราชอาณาจักร และหากพบว่า มีประวัติและผู้เดินทางไม่ได้
ระบุไว้ จะท าให้ค าร้องถูกส่งคืนกลับมา และอาจจะขึ้นชื่อในบัญชีด าไม่ให้ยื่นท าเรื่องวีซ่าและเดินทางเข้า 
สหราชอาณาจักร เป็นเวลา ๕ – ๑๐ ปี 

ในส่วนของวีซ่าไอร์แลนด์ นั้น เนื่องจากการที่สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มีข้อตกลงว่าด้วยพ้ืนที่
เดินทางร่วม (Common Travel Area) ไอร์แลนด์จึงมีข้อยกเว้นพิเศษประการหนึ่งกล่าวคือ หากผู้เดินทางมี  
วีซ่าท่องเที่ยวหรือธุรกิจของสหราชอาณาจักรที่ใช้เข้าสหราชอาณาจักรแล้ว และยังมีอายุใช้งานอยู่ ผู้เดินทาง
นั้นสามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเดินทางไปไอร์แลนด์ได้ โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าจากฝ่ายไอร์แลนด์เพ่ิมเติม แต่หากผู้
เดินทางประสงค์ที่จะเดินทางตรงไปไอร์แลนด์โดยที่ไม่ผ่านสหราชอาณาจักรก่อนและไม่มีวีซ่าสหราชอาณาจักร
ที่ยังมีอายุใช้งานอยูใ่นกรณีนี้จ าเป็นต้องขอวีซ่าไอร์แลนด์แยกต่างหาก๑๒ ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต
ไอร์แลนด์ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดท าการที่กรุงเทพฯ แล้ว 

ผู้เดินทางสามารถเข้าไปเริ่มกระบวนการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขอวีซ่าไอร์แลนด์ได้ที่เว็ปไซต์ 

https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ ๓,๑๐๐ บาท (ส าหรับการเดินทางครั้งเดียว) และ ๔,๙๐๐ 
บาท (ส าหรับการเดินทางเข้า - ออกหลายครั้ง) ซึ่งจะใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๓ – ๑๐ วัน

                                                           
๑๑ ผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการศูนย์นี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกประมาณ  ๓,๐๐๐ บาท 
๑๒ อนึ่ง หากมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องไป - กลับระหว่างไอร์แลนด์กับสหราชอาณาจักรสามารถข้ามชายแดนทางบก

ระหว่างไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือได้ ซึ่งชายแดนนี้จะไม่มีการตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่แนะน าใช้วิธีนี้ในการเข้าประเทศปกติ 
เนื่องจากจะเป็นการเข้าแบบผิดกฎหมาย 

https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx


 

 

๒๐ 

 

 
ส่วนอื่นของยุโรป (บอลข่ำน ยุโรปตะวันออก และรัสเซีย) 

Rest of Europe (Balkans, Eastern Europe, and Russia) 

 



 

 

๒๑ 

 

 หากผู้เดินทางต้องการที่จะเดินทางโดยตรงไปยังประเทศในภูมิภาคอ่ืนนอกเขตเชงเกน ในกรณีส่วน
ใหญ่จ าเป็นที่จะต้องขอวีซ่าจากประเทศเหล่านั้นโดยตรง อย่างไรก็ดี บางประเทศมีมาตรการยกเว้นวีซ่าส าหรับ
ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและ/หรือธรรมดาของไทยแล้ว (อาทิ รัสเซีย และเบลารุซ) ส าหรับประเทศที่เหลือ
มีหลายประเทศท่ีเปิดให้ผู้เดินทางสามารถท่ีจะใช้วีซ่าเชงเกนที่ยังมีอายุใช้งานอยู่เข้าประเทศเหล่านั้นได้ ดังนั้น 
หากมีความจ าเป็นหรือต้องการที่จะเยือนประเทศเหล่านี้ แนะน าให้เดินทางผ่านประเทศในเขตเชงเกนก่อน 
เนื่องจากจะสะดวกกว่าการส่งเรื่องไปสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องในต่างแดน 

ข้อมูลของข้อยกเว้นส าหรับหนังสือเดินทางประเภทต่าง ๆ และส าหรับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเกนที่ยังมีอายุใช้
งานอยู่สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้ 

ประเทศ 
ยกเว้นวีซ่ำให้

หนังสือเดินทำง
รำชกำร 

ยกเว้นวีซ่ำให้
หนังสือเดินทำง

ธรรมดำ 

ยกเว้นวีซ่ำให้ผู้ที่มีวี
ซ่ำเชงเกนที่ยังมีอำยุใช้

งำนอยู่ 

สถำนเอกอัครรำชทูตในไทย
(กรุงเทพฯ) 

โครเอเชีย ยกเว้น (๙๐ วัน) 
ไม่ยกเว้น 

ยกเว้น (๙๐ วัน) ไม่มี (จาการ์ตา) 
คอซอวอ ไม่ยกเว้น ยกเว้น (๑๕ วัน) ไม่มี (โตเกียว) 
จอร์เจีย ยกเว้น (๑ ปี) ยกเว้น (๑ ปี) ไม่ยกเว้น ไม่มี (นิวเดลี) 

ไซปรสั ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น ยกเว้น (๙๐ วัน) 
ไม่มี (จาการ์ตา) 

- ยื่นเรื่องได้ที่สถานกงสุลใหญ่
ไซปรสั ที่กรุงเทพฯ 

เซอร์เบีย ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น ยกเว้น (๙๐ วัน) ไม่มี (จาการ์ตา) 
ตุรก ี ยกเว้น (๙๐ วัน) ยกเว้น (๓๐ วัน) ไม่ยกเว้น ม ี

บัลแกเรยี ไม่ยกเว้น 

ไม่ยกเว้น 
 

ยกเว้น (๙๐ วัน) ไม่มี (ฮานอย) 
 เบลารสุ ยกเว้น (๙๐ วัน) ไม่ยกเว้น 

บอสเนีย และ
เฮอรเ์ซโกวีนา ไม่ยกเว้น 

 
ยกเว้น (๑๕ วัน) 

ไม่มี (กัวลาลัมเปอร์) 

มาซิโดเนีย 
ไม่มี (ปักก่ิง) 

 
มอนเตเนโกร ยกเว้น (๙๐ วัน) ยกเว้น (๓๐ วัน)๑๓ 

มอลโดวา ไม่ยกเว้น 
ไม่ยกเว้น 

ยูเครน 
ยกเว้น (๙๐ วัน) 

 
ม ี
 

โรมาเนีย ยกเว้น (๙๐ วัน) 
รัสเซยี๑๔ ยกเว้น (๓๐ วัน) 

 
ไม่ยกเว้น 

 อาร์เมเนยี ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 
ไม่ม ี

- ยื่นเรื่องได้ที่สถานกงสุลใหญ่
อาร์เมเนยี ที่กรุงเทพฯ 

แอลเบเนีย ยกเว้น (90 วัน) ไม่ยกเว้น ยกเว้น (90 วัน) ไม่มี (กัวลาลัมเปอร์) 

                                                           
๑๓ ยกเว้นส าหรับผู้ที่ถือวีซ่าสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ หรือไอร์แลนด์ทีย่ังมีอายุใช้งานเหลือด้วย 
๑๔ รวมพื้นท่ีเขตคาลินนิงหราด (Kaliningrad) และไครเมีย (Crimea) 



 

 

๒๒ 

 

 

 

ภำคผนวก 



 

 

๒๓ 

 

(ตัวอย่างหนังสือรับรองฐานะการงาน) 

 
 

 

Department of Civil Engineering, 

Chulachomklao Royal Military Academy, 

Nakhon Nayok, 26001 

 

10 May 2016 (B.E. 2559) 

To whom it may concern: 

 

 This note certifies that Captain ThanasakTHONGDEE is currently serving as a full-

time lecturer in Civil Engineering at the Department of Civil Engineering, Academic 

Division, Chulachomklao Royal Military Academy.  He has been employed in this capacity 

since November 2007, with a current monthly salary of 23,000 baht. 

 Captain THONGDEE has been granted leave for vacation purposes, with a view to 

travel to France and Germany between 7 – 14 July 2016.  He is expected to return to duty by 

16 July 2016.  

 I hereby certify that the above facts are true and correct. 

 

       Yours Faithfully, 

      

Colonel     XXXXXX 

       (SurapongThongyai) 

                  Director, 

      Department of Civil Engineering,  

Academic Division,  

     Chulachomklao Royal Military Academy 



 

 

๒๔ 

 

Application for Schengen Visa 

 

This application form is free 

 

1. Surname(s) (family name(s)) 

 

 

FOR EMBASSY / 

CONSULATE USE ONLY 
2. Surname(s) at birth (earlier family name(s)) 

 
Date application :  

3. First names (given names) 

 
 

4. Date of birth (year-month-day) 

 
5. ID-number (optional) File handled by : 

6. Place and country of birth 

 

 

Supporting documents: 
7. Current nationality/ies 8. Original nationality (nationality at birth) 

 
 Valid passport 

 Financial means 

9. Sex  

Male Female 
10. Marital status :  

SingleMarried    SeparatedDivorced 
Widow(er) Other…………………………. 

 Invitation 

 Means of transport 

 Health insurance 
 Other :  

11. Father’s name 

 
12. Mother’s name 

 
 

  

13. Type of passport: 

National passport  Diplomatic passport   Service passport   Travel document (1951 Convention) 

Alien’s passportSeaman’s passportOther travel document (please 

specify):…………………………………………………………………………………….… 

 

14. Number of passport 

 
15. Issued by  

16. Date of issue 

 
17. Valid until  

18. If you reside in a country other than your country of origin, have you permission to return to that country? 

No    Yes, (number and validity)    ……………….…………………………………………………… 
 

* 19. Current occupation 

 
 

Visa : 

* 20. Employer and employer’s address and telephone number.  For students, name and address of school. 

 
  Refused 

  Granted 

 Characteristics of Visa :  

21. Main destination 

 
22. Type of Visa : 

 Airport transit     Transit Short stay     

 Long stay 

23. Visa :  

  Individual     Collective 
  LTV 

  A 

  B 

  C 

  D 

  D + C 

24. Number of entries requested 

Single entry  Two entriesMultiple entries 

25. Duration of stay  

 

Visa is requested for: ______  days 

Number of entries : 

26. Other visas (issued during the past three years) and their period of validity 

 
1 2Multiple 

27. In the case of transit, have you an entry permit for the final country of destination? 

NoYes , valid until:                                              Issuing authority: 

Valid from ……………….. 

To ………………………… 

*  28. Previous stays in this or other Schengen states 

 
Valid for : 

……………………………. 

* The questions marked with * do not have to be answered by family members of EU or EEA citizens (spouse, child or 
dependent ascendant).  Family members of EU or EEA citizens have to present documents to prove this relationship.

 

 

Photo 



 

 

๒๕ 

 

 

29. Purpose of travel 

 Tourism   Business   Visit to Family or Friends   Cultural/Sports    Official   Medical reasons 

 Other (please specify): ….…………………………………………………….. 

 

FOR EMBASSY / 

CONSULATE USE ONLY 

  

* 30. Date of arrival 
* 31. Date of departure  

* 32. Border of first entry or transit route 33. Means of transport  
  

*34. Name of host or company in the Schengen states and contact person in host company. If not applicable, give name 

of hotel or temporary address in the Schengen states 
 

Name 

 
Telephone and telefax 

 
 

Full address e-mail address  

  

*35. Who is paying for your cost of travelling and for your costs of living during your stay? 

MyselfHost person/s  Host company.  (State who and how and present corresponding 

documentation):……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*36. Means of support during your stay 

Cash Travellers' cheques Credit cards Accommodation Other: 

Travel and/or health insurance. Valid until: ……………………………………………….. 

 

  

37. Spouse’s family name 

 
38. Spouse’s family name at birth  

39. Spouse’s first name   

 
40. Spouse’s date of birth  41. Spouse’s place of birth  

42. Children(Applications must be submitted separately for each passport) 

Name                                                                               First name                                  Date of birth 

1 

2 

3 

 

  

43. Personal data of the EU or EEA citizen you depend on. This question should be answered only by family members 

of EU or EEA citizens. 
 

Name  

 

First Name  

Date of Birth Nationality Number of passport 

 
 

Family relationship :  

of an EU or EEA citizen 
 

  

44. I am aware of and consent to the following: any personal data concerning me which appear on this visa application form 

will be supplied to the relevant authorities in the Schengen states and processed by those authorities, if necessary, for the 

purposes of a decision on my visa application.  Such data may be input into, and stored in, databases accessible to the relevant 

authorities in the various Schengen states. 

At my express request, the consular authority processing my application may inform me of the manner in which I may 
exercise, via the central authority of the state which input the data, my right to check the personal data concerning me and have 

them altered or deleted, in particular, should they be inaccurate, in accordance with the national law of the state concerned. 

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. 
I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted 

and may also render me liable to prosecution under the law of the Schengen state which deals with the application. 

I undertake to leave the territory of the Schengen states upon the expiry of the visa, if granted. 
I have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into the European territory of the 

Schengen states. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be entitled to compensation if I fail 
to comply with the relevant provisions of Article 5.1 of the Schengen Implementing Convention and am thus refused entry. 

The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European territory of the Schengen states. 

 

45. Applicant’s home address 
 

46. Telephone number  

47. Place and  date   48. Signature (for minors, signature of 

custodian/guardian) 

 

 



 

 

๒๖ 

 

แผนที่ทวีปยุโรป 

 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทัพบก 
ชื่อส่วนราชการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร ์

การสร้างความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับต่างประเทศ 

    วิธีการขอรับการตรวจลงตรา      
(วีซ่า) เพื่อไปทัศนศึกษาส่วนตัว 

หรือไปราชการชั่วคราวใน
ต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์: การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น: วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัว หรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  
- องค์ความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ ที่มีโครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากต่างประเทศ ในแผนงานการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (แผนงานที่ ๑๗) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูล
จดหมายเหตุจากส านักจดหมายเหตุต่างประเทศ   
- หัวข้อการจัดการความรู้ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร กปศ.ฯ ซึ่งต้องด าเนินโครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากต่างประเทศ
ต่อไปในระยะยาว 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

 

 



๑ 
 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 
ชื่อส่วนราชการ :    รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัว หรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
- สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพ่ือค้นหา
ความรู้ที่พึงประสงค์ ได้แก ่เรื่อง “วิธีการขอรับ
การตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือไปทัศนศึกษาส่วนตัว 
หรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ (ภูมิภาค
ยุโรป)”  
๑.๑ ขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพ่ือ
ไปทัศนศึกษาส่วนตัว หรือไปราชการชั่วคราวใน
ต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป) 
๑.๒ การด าเนินการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) 

พ.ค. ๕๙ 
 

จ านวน KM 
TEAM 

๓ คน KM team  เอกสารส าหรับ
ด าเนินการขอรับ
การตรวจลงตรา 

 (วีซ่า) 
 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓ 

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
๒.๑ การสืบค้นจากระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๒.๒ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
๒.๓ การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ 

พ.ค.-มิ.ย. ๕๙ 
 

จ านวน
แหล่งข้อมูล 

๓ แหล่ง แหล่งข้อมูล ๓ แหล่ง 
๑. ระบบสารสนเทศ 
๒. เอกสาร  
๓. ผู้มีประสบการณ์ 

การจัดเก็บความรู้
และวิธีปฏิบัติในรูป

ของเอกสาร 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔ 

๓ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
๓.๑ การติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการขอรับการตรวจลงตรา 
(วีซ่า) 
๓.๒ การด าเนินการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) 

มิ.ย.-ก.ค. ๕๙  จ านวนข้อมูลที่
สังเคราะห์ 

๓ กลุ่มข้อมูล ๑. ที่มาของโครงการ 
๒. การด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า 
๓. สรุปผล   

เอกสาร  กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔ 



๒ 
 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องในข้อ ๓.๑ – ๓.๒ 
๔.๒ น าข้อมูลทั้ งหมดไปขอรับค าแนะน ากับ
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดังกล่าว 
๔.๓ จัดท าเอกสารตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 

มิ.ย.-ก.ค. ๕๙ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญของ

หน่วยที่ให้
ค าปรึกษา  

๒ คน  ผู้เชี่ยวชาญ 
๑. กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. กระทรวงการต่างประเทศ 

DATA BASE กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
๕.๑ การประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๕.๒ การน าข้อมูลมาจัดรูปแบบเพื่อท าการเผยแพร่ 
ในกองวิชาและหน่วยงานภายใน รร.จปร. 

ก.ค. ๕๙ 
    

ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

๒ ช่องทาง ช่องทาง 
๑. Intranet 
๒. ส าเนาเอกสาร 

DATA BASE 
 
 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
- การประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร.  
- การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
รร.จปร. 

ก.ค. ๕๙ จ านวนการ
ประชุม 

๑ ครั้ง 
 

ผู้แทนหน่วย นขต. รร.จปร. 
หรือผู้ที่สนใจ 

 

DATA BASE 
 
 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ กำรเรียนรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นขต.รร.จปร./ 
KM TEAM (ท่ีจะเป็นวิทยากรให้ค าแนะน าต่อไป)   
- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 
 
 
 

 
ส.ค. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 

 

จ า น ว น ผู้ แ ท น
นขต.รร.จปร.ที่
เข้ารับการอบรม 
 
จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร่ 

 
 

 

๑๐ คน 
 
 
 

๓ ช่องทาง 
 
 
 

 

๑๐ คน 
 
 
 

ช่องทางการเผยแพร่ 
๑. Intranet  
๒. Internet 
๓. เอกสารการจัดการความรู้ 

ระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring 
System), 

เทคนิคการเล่า
เรื่อง (Story 

Telling), การ
จัดเก็บความรู้และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในรูปของเอกสาร 

กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 

 

๑,๒,๓,๔,๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๗.๒ กำรยกย่องชมเชย ธ.ค. ๕๙ จ านวนรางวัล ๒ รางวัล กพ.รร.จปร. ที่เป็นตัวแทน

ของหน่วยใน ๗.๑ 
การประเมินผล  ๖ 
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