รายการเอกสารและขั้นตอนของการขอหนังสือรับรองการขอวีซ่าและวีซ่า
สาหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยหนังสือเดินทางราชการ
(สาหรับผู้เคยบันทึกข้อมูลไบโอเมตริกซ์แล้ว)
รายการเอกสารสาหรับการขอหนังสือรับรองการขอวีซ่า
1. ส าเนาบั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ มั ติ ตั ว บุ ค คลให้ เ ดิ น ทางไป
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ หรือที่เกี่ยวข้อง ที่แสดง
รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ได้รับทุน/งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ
2. สาเนาหนังสือ / E-mail เชิญหรือตอบรับ (การประชุมการ
เดินทางเยือน ฯลฯ)
3. สาเนาบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ (มทส.)
4. สาเนาหนังสือเดินทางราชการ (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลผู้ยื่น
ขอวีซ่า)
หมายเหตุ:
1. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสาเนาโดย
ต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกันกับในหนังสือเดินทางราชการ
2. ศูนย์กิจการนานาชาติจะดาเนินการให้ โดยใช้เวลาในการ
ดาเนินการไม่เกิน 7 วันทาการ หลังจากได้รับเอกสาร
ตามรายการเอกสารครบถ้วน
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11.
ที่มา: https://fr.tlscontact.com/th/bkk/index.php
และ https://www.plan-travel.com/visa/France.html

รายการเอกสารสาหรับการขอวีซ่า
ดาเนินการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเพื่อการขอวีซ่า
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas
พร้อมรูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 เซนติเมตร
สูง 4.5 เซนติเมตร ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู
สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ แฟชั่นทุกประเภท (ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรองการขอวีซ่า
(ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ)
ส าเนาบั น ทึ ก ข้อ ความขออนุ มัติ ตัว บุ คคลให้เ ดิน ทางไป
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ หรือที่เกี่ยวข้อง ที่แสดง
รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ได้รับทุน/งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ
สาเนาหนังสือ / E-mail เชิญหรือตอบรับ (การประชุม
การเดินทางเยือน ฯลฯ)
สาเนาบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ (มทส.)
หนั งสื อ เดิ น ทางราชการ ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ งานครอบคลุ ม
ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย
6 เดือน พร้อมสาเนาหน้าที่มีข้อมูลผูย้ ื่นขอวีซ่า และสาเนา
ทุกหน้าที่มีการประทับตรา จานวน 1 ชุด
หนังสือเดินทางราชการเล่มเก่า (ถ้ามี)
หนังสือรับรองเงินเดือนและการเป็นพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ขอจากส่วนทรัพยากรบุคคล
(https://recruit.sut.ac.th/salary/Default.aspx)
เอกสารประกั น สุ ข ภาพเดิ น ทางและ อุ บั ติ เ หตุ มู ล ค่ า
ประกันอย่างต่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
สาเนาการสารองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
หนังสือมอบอานาจ
หน้า 1 จาก 2
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

รายการเอกสารสาหรับการขอหนังสือรับรองการขอวีซ่า

ที่มา: https://fr.tlscontact.com/th/bkk/index.php
และ https://www.plan-travel.com/visa/France.html

รายการเอกสารสาหรับการขอวีซ่า
(ศกน. จะเป็นผู้จดั ทาเอกสารให้ผู้เดินทางลงนาม)
12. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ใช้ประกอบหนังสือมอบอานาจ)
หมายเหตุ:
1. ผู้เดินทางต้องดาเนินการนัดหมายวันที่จะทาการยื่นวีซ่า
online ด้วยตนเอง ทั้งนี้ โปรดประสานเรื่องวันที่จะทาการ
ยื่ น วี ซ่ า กั บ คุ ณ พิ ช ชาพร สิ ริ ม งคลเสถี ย ร เจ้ า หน้ า ที่
บริ ห ารงานทั่ ว ไป หน่ ว ยประสานงาน มทส. กทม.
โทร 02 216 5494 กด 4
2. ระยะเวลาในการพิ จ ารณาและด าเนิ น การอนุ มั ติ วี ซ่ า
ประมาณ 5-7 วันทาการ
3. ผู้ยื่นขอสามารถยื่นคาร้องขอทาวีซ่าฝรั่งเศส ล่วงหน้าได้
ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกาหนดเดินทาง
4. ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าสาธารณรัฐฝรั่งเศส (TLScontact)
12/1 ชั้ น 12 อาคารสาทรซิ ตี้ 175 ถนนสาทรใต้ , สาทร
กรุงเทพฯ 10120
เวลาทาการแผนกวีซ่า
- วันพุธ: 08.00-12.30 น. และ 13.30-16.30 น.
- วันเสาร์: 08.00-12.00 น. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
รับหนังสือเดินทางคืนเฉพาะวันพุธ: 08.00-16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2838 6688
5. เอกสารและข้อมูลในการยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ

หน้า 2 จาก 2
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

