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คำนำ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนาใน
ระดับสากล และมีพันธกิจ คือ สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ
สากล นอกจากนี้ ยังได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางด้าน Internationalization โดยมีนโยบายในการสร้าง
และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานความร่วมมือระหว่างประเทศจึงได้จัดทาคู่มือ
การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับชาวต่างชาติ ของ
ภาควิชาและหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และทันกาหนดระยะเวลา
การจัดทาคู่มือเล่มนี้ และได้ปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับคาปรึกษา และ
คาแนะนาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จากรองศาสตราจารย์ กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จัดทาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับ
ชาวต่างชาติ ได้เป็นอย่างดี
นางสาวน้องนุช ประสมคา
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จัดทา
30 มิถุนายน 2559
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คำนิยม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ในการที่
จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนาในระดับสากล โดยการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ ถือเป็นภารกิจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ต้องดาเนินงานด้วยความถูกต้องและทันเวลา
แต่เนื่องด้วยต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีกฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นหน่วยงานในการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของภาควิชา หลักสูตร และหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงต้องเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และขั้นตอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยภารกิจดังกล่าว คุณ น้องนุช ประสมคา นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ใน
การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ ทั้งการตรวจลงตรา การทาใบอนุญาตทางาน และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติชาวต่างชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลานาน จึงนับเป็นผู้มี
ประสบการณ์ผู้หนึ่ง ที่สามารถแบ่งปันความรู้ที่มีให้กับผู้อื่น เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ของคณะวิทยาศาสตร์ ในคู่มือเล่มนี้
นอกจากนี้ คุณ น้องนุช ประสมคา ยังได้รวบรวมแบบฟอร์ม และแบบคาขอการ
ดาเนินการต่างๆ รวมทั้งตัวอย่างการร่างหนังสือที่จาเป็นต้องทราบ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได้อย่างดี ข้าพเจ้า ในฐานะผู้บังคับบัญชา จึงขอแสดงความชื่นชม ในวัตถุประสงค์ และวิริยะ
อุตสาหะของผู้จัดทา มา ณ ที่นี้ และหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการทางาน
ต่อไป

กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
1. นักศึกษาเต็มเวลา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
2. นักศึกษาแลกเปลี่ยน
3. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4. ผู้รับทุนสนับสนุนวิจัยหลังปริญญาเอก
5. ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในตาแหน่งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งอื่นๆ
6. อาคันตุกะ
การขอมีบัตรแสดงตนนักศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน
การขออนุญาตเข้าใช้ Internet
สถานที่ติดต่อประสานงาน
- กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
- กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในเบื้องต้นคือ ภาควิชา/หน่วยงาน ที่มี
ความประสงค์จะรับชาวต่างชาติเข้ามา ต้องจาแนกชาวต่างชาติตามจุดประสงค์ของการเข้ามาดังนี้
1) นักศึกษาเต็มเวลา
2) นักศึกษาแลกเปลี่ยน
3) ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4) ผู้รับทุนสนับสนุนวิจัยหลังปริญญาเอก
5) ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในตาแหน่งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งอื่นๆ
6) อาคันตุกะ
หลังจากนั้น ให้ภาควิชา/หน่วยงานดาเนินงานตามประเภทของต่างชาติ ดังนี้
1.

นักศึกษาเต็มเวลา
ระดับปริญญาตรี
1) ขั้นตอนการรับนักศึกษา
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินงานตามขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประสานกับงานการศึกษา หรืองานบริการการศึกษา ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์
2) ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา (วีซ่า)
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Report of foreigner to the National Intelligence Agency
- ระบุข้อ  Recommendation letter for student/ purpose
- แนบเอกสาร
1. สาเนาใบสมัคร (น.64)
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (น.65)
- การตรวจสอบประวัติ ควรดาเนินการล่วงหน้าก่อนกาหนดการเดินทางเข้าประเทศ
ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องประสานงานผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งไปยังสานักข่าวกรองแห่งชาติ
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 1 เดือน จึงจะทราบผลการตรวจสอบ
- การตรวจลงตรา งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือรับรอง
2 ฉบับ ได้แก่ 1) หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินาไปยื่นขอตรวจลงตรา ณ สถานทูตไทย
ในต่างประเทศ (น.58) และ 2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตราประเภท Non-ED เรียน อธิบดี
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (น.59)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ประมาณ 1-2 วัน
3) ขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการโดยประสานงานกับงานการศึกษา หรืองานบริการ
การศึกษา ศาลายา หลังจากที่นักศึกษาเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว
4) ขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย
1
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- เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและรายงานตัวแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันกาหนด
สิ้นสุดการพานักในประเทศไทย ให้ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินงานขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักก่อนวันสิ้นสุด
ประมาณ 1 เดือน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Extension of temporary stay in the Kingdom of Thailand
- แนบเอกสาร
1. คาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) (น.31)
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายในใบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่มีการประทับตรา (น.66-67)
3. สาเนาใบเสร็จชาระเงินค่าลงทะเบียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอขยายเวลาพานัก
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามโดยคณบดี
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
- นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปดาเนินการขอขยายเวลาพานักด้วยตนเอง หรือ
เจ้าหน้าที่จากภาควิชา/หน่วยงานช่วยประสานงาน
5) ขั้นตอนการรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
- เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่เกิน 90 วัน ต้องเดินทางไป
รายงานตัว ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ ภายในช่วงเวลาก่อนหรือหลังวันที่ระบุไว้ให้ไป
รายงานไม่เกิน 7 วัน
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับแบบรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน (ตม.47) (น.34) ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- นักศึกษาต่างชาติสามารถเดินทางไปรายงานตัวได้เอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง
จากส่วนงาน
6) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry)
- เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ และมีความประสงค์จะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชั่วคราว จาเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก มิฉะนั้น ระยะเวลาที่
อนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเดินทางออกไป
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
(ตม.8) (น.33) ได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- นักศึกษาต่างชาติสามารถเดินทางไปยื่นคาขออนุญาตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้
หนังสือรับรองจากส่วนงาน
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ขั้นตอนการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
นักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี
เริ่ม

การรับนักศึกษา
ภาควิชา/หลักสูตร ประสานงานกับงานการศึกษา
หรืองานบริการการศึกษา ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา
ภาควิชา/หลักสูตร ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร สาเนาใบสมัคร และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การรายงานตัวและลงทะเบียน
ภาควิชา/หลักสูตร ประสานงานกับงานการศึกษา
หรืองานบริการการศึกษา ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์
การขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักร
ภาควิชา/หลักสูตร ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.7, สาเนาหนังสือเดินทาง, สาเนาใบเสร็จชาระค่าลงทะเบียน
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับแบบ ตม.47 และ แบบ ตม.8 ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

จบ
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ระดับบัณฑิตศึกษา
1) ขั้นตอนการรับนักศึกษา
- ให้ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ดาเนินงานตามขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประสานกับงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
2) ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติจากสานักข่าวกรองแห่งชาติ
- ให้ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Report of foreigner to the National Intelligence Agency
- แนบเอกสาร สาเนาใบสมัคร และสาเนาหนังสือเดินทาง
- การตรวจสอบประวัติ สมควรดาเนินการล่วงหน้าก่อนกาหนดการเดินทางเข้า
ประเทศ เนื่องจากต้องประสานงานผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งไปยังสานักข่าวกรองแห่งชาติ
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 1 เดือน จึงจะทราบผลการตรวจสอบ
3) ขั้นตอนการตรวจลงตรา (วีซ่า) การรายงานตัว การลงทะเบียนเรียน การขอขยายเวลา
พานักในราชอาณาจักรไทย การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
อีก (Re-entry)
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะดาเนินการประสานงานกับภาควิชา/
หลักสูตร และนักศึกษาต่างชาติโดยตรง
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ขั้นตอนการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
นักศึกษาเต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา
เริ่ม

การรับนักศึกษา
ภาควิชา/หลักสูตร ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจสอบประวัติ
ภาควิชา/หลักสูตร ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร สาเนาใบสมัคร และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

- การตรวจลงตรา
- การรายงานตัว
- การลงทะเบียนเรียน
- การขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักร
- การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
- การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จะประสานงานกับภาควิชา/หลักสูตร และนักศึกษาโดยตรง

จบ
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2.

นักศึกษาแลกเปลีย่ น
1) ขั้นตอนการรับนักศึกษา
- ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการทาหนังสือ เรื่อง ขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดี) (น.56)
- โดยระบุ ชื่อชาวต่างชาติ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา ประเทศ ชื่อโครงการ
และระยะเวลาของโครงการแลกเปลี่ยน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากภาควิชา/หน่วยงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา
จากสถาบันต้นสังกัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
- แจ้งจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย bench fee (ถ้ามี)
- พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง
2) ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา (วีซ่า)
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ส่งมาพร้อมกับหนังสือขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยน)
- ระบุข้อ  Report of foreigner to the National Intelligence Agency
- ระบุข้อ  Recommendation letter for student/ purpose
- การตรวจสอบประวัติ ควรดาเนินการล่วงหน้าก่อนกาหนดการเดินทางเข้าประเทศ
ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องประสานงานผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งไปยังสานักข่าวกรองแห่งชาติ
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 1 เดือน จึงจะทราบผลการตรวจสอบ
- การตรวจลงตรา งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือรับรอง
2 ฉบับ ได้แก่ 1) หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินาไปยื่นขอตรวจลงตรา ณ สถานทูตไทย
ในต่างประเทศ (น.58) และ 2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตราประเภท Non-ED เรียน อธิบดีกรมการ
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (น.59)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ประมาณ 1-2 วัน
3) ขั้นตอนการรายงานตัว และการทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
- เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการจัดทา
บันทึกข้อตกลง โดยกรอกแบบฟอร์ม Memorandum of Agreement for Exchanging, Invitation, or
Permission to Work (น.35) พร้อมให้นักศึกษาลงนามใน “The Assenter” อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามใน
“Rightful Representative” และหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานลงนามใน “Head of
Department/Unit/Project” และส่งมายังงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเสนอคณบดีลงนาม
4) ขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย
- เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและรายงานตัวแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันกาหนด
สิ้นสุดการพานักในประเทศไทย ให้ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินงานขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักก่อนวันสิ้นสุด
ประมาณ 1 เดือน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Extension of temporary stay in the Kingdom of Thailand
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- แนบเอกสาร
1. คาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) (น.31) โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายในใบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่มีการประทับตรา (น.66-67)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศจะดาเนินการออกหนังสือขอขยายเวลาพานัก
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามโดยคณบดี (น.60)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
- นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปดาเนินการขอขยายเวลาพานักด้วยตนเอง หรือ
เจ้าหน้าที่จากภาควิชา/หน่วยงานช่วยประสานงาน
5) ขั้นตอนการรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
- เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่เกิน 90 วัน ต้องเดินทางไป
รายงานตัว ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ ภายในช่วงเวลาก่อนหรือหลังวันที่ระบุไว้ให้ไป
รายงานไม่เกิน 7 วัน
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับแบบรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน (ตม.47) (น.34) ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- นักศึกษาต่างชาติสามารถเดินทางไปรายงานตัวได้เอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง
จากส่วนงาน
6) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry)
- เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ และมีความประสงค์จะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชั่วคราว จาเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก มิฉะนั้น ระยะเวลาที่
อนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเดินทางออกไป
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
(ตม.8) (น.33) ได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- นักศึกษาต่างชาติสามารถเดินทางไปยื่นคาขออนุญาตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้
หนังสือรับรองจากส่วนงาน
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ขั้นตอนการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
เริ่ม

การรับนักศึกษา
ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการทาหนังสือขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็นนักศึกษา
แลกเปลีย่ น เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดี)
แนบเอกสาร ข้อมูลชาวต่างชาติ จานวนเงิน bench fee (ถ้ามี)
และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การรายงานตัวและการทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลีย่ น
ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทาบันทึกข้อตกลงการการแลกเปลี่ยน
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักร
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.7 และ สาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ภาควิชา/หน่วยงาน ติดต่อขอรับแบบ ตม.47 และ แบบ ตม.8 ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

จบ
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3. ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรระยะสัน้
1) ขั้นตอนการรับนักศึกษา
- ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการทาหนังสือ เรื่อง ขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเข้า
อบรม เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดี) (น.56)
- โดยระบุ ชื่อชาวต่างชาติ ระดับการศึกษาหรือตาแหน่ง สถาบันการศึกษา ประเทศ
ชื่อโครงการและระยะเวลาของโครงการอบรม ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลโครงการฝึกอบรมจากภาควิชา/หน่วยงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันต้นสังกัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
- แจ้งจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี)
- พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง (น.57)
2) ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา (วีซ่า)
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ส่งมาพร้อมกับหนังสือขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยน)
- ระบุข้อ  Report of foreigner to the National Intelligence Agency
- ระบุข้อ  Recommendation letter for student/ purpose
- การตรวจสอบประวัติ ควรดาเนินการล่วงหน้าก่อนกาหนดการเดินทางเข้าประเทศ
ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องประสานงานผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งไปยังสานักข่าวกรองแห่งชาติ
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 1 เดือน จึงจะทราบผลการตรวจสอบ
- การตรวจลงตรา งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือรับรอง
2 ฉบับ ได้แก่ 1) หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินาไปยื่นขอตรวจลงตรา ณ สถานทูตไทย
ในต่างประเทศ (น.58) และ 2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตรา เรียน อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ ลงนามโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (น.59)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ประมาณ 1-2 วัน
3) ขั้นตอนการรายงานตัว และการทาบันทึกข้อตกลงการอบรม
- เมื่อผู้เข้าอบรมเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการจัดทา
บันทึกข้อตกลง โดยกรอกแบบฟอร์ม Memorandum of Agreement for Exchanging, Invitation, or
Permission to Work (น.35) พร้อมให้นักศึกษาลงนามใน “The Assenter” อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามใน
“Rightful Representative” และหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานลงนามใน “Head of
Department/Unit/Project” และส่งมายังงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสนอคณบดีลงนาม
4) ขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย
- เมื่อผู้เข้าอบรมเดินทางเข้าประเทศและรายงานตัวแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันกาหนดสิ้นสุด
การพานักในประเทศไทย ให้ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินงานขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักก่อนวันสิ้นสุด
ประมาณ 1 เดือน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Extension of temporary stay in the Kingdom of Thailand
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- แนบเอกสาร
1. คาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) (น.31) โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายในใบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่มีการประทับตรา (น.66-67)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอขยายเวลาพานัก
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามโดยคณบดี (น.60)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
- ผู้เข้าอบรมเดินทางไปดาเนินการขอขยายเวลาพานักด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่จาก
ภาควิชา/หน่วยงานช่วยประสานงาน
5) ขั้นตอนการรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
- เมื่อผู้เข้าอบรมเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่เกิน 90 วัน ต้องเดินทางไปรายงาน
ตัว ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ ภายในช่วงเวลาก่อนหรือหลังวันที่ระบุไว้ให้ไปรายงานไม่
เกิน 7 วัน
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับแบบรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน (ตม.47) (น.34) ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ผู้เข้าอบรมสามารถเดินทางไปรายงานตัวได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง
จากส่วนงาน
6) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry)
- เมื่อผู้เข้าอบรมเดินทางเข้าประเทศ และมีความประสงค์จะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชั่วคราว จาเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก มิฉะนั้น ระยะเวลาที่
อนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเดินทางออกไป
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
(ตม.8) (น.33) ได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ผู้เข้าอบรมสามารถเดินทางไปยื่นคาขออนุญาตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือ
รับรองจากส่วนงาน
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ขั้นตอนการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เริ่ม

การรับนักศึกษา
ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการทาหนังสือขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาอบรม
หลักสูตรระยะสั้น เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดี)
แนบเอกสาร ข้อมูลชาวต่างชาติ จานวนเงิน ค่าใช้จ่ายการอบรม (ถ้ามี)
และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การรายงานตัวและการทาบันทึกข้อตกลงการอบรม
ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทาบันทึกข้อตกลงการการอบรม
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักร
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.7 และ สาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ภาควิชา/หน่วยงาน ติดต่อขอรับแบบ ตม.47 และ แบบ ตม.8 ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

จบ
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4. ผูร้ บั ทุนสนับสนุนวิจยั หลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellow)
1) ขั้นตอนการรับผู้รับทุนสนับสนุน นักศึกษา
- ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการรับสมัครผู้รับทุนฯ โดยประสานงานกับ งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
- งานวิจัย ดาเนินการประสานงานกับกองบริหารงานวิจัย สานักงานอธิการบดี
2) ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ การตรวจลงตรา (วีซ่า) การทาสัญญารับทุน และการ
รายงานตัว
- กองบริหารงานวิจัย สานักงานอธิการบดี จะดาเนินการประสานงานมายังงานวิจัย
ภาควิชา/หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง
3) ขั้นตอนการทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
- เมื่อผู้รับทุนฯ เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการจัดทา
บันทึกข้อตกลง โดยกรอกแบบฟอร์ม Memorandum of Agreement for Exchanging, Invitation, or
Permission to Work (น.35) พร้อมให้นักศึกษาลงนามใน “The Assenter” อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามใน
“Rightful Representative” และหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานลงนามใน “Head of
Department/Unit/Project” และส่งมายังงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเสนอคณบดีลงนาม
4) ขั้นตอนการขอมีใบอนุญาตทางาน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Work permit
- แนบเอกสาร
1. คาขอรับใบอนุญาตทางาน (ตท.1) (น.40) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(ภาษาไทย)
2. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน (น.52)
3. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคซิฟิลิส (น.54-55)
4. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่ประทับตรา (น.66-67)
5. หนังสือมอบอานาจ (น.53)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอมีใบอนุญาตทางาน
เรียน อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามโดยคณบดี (น.60) และจะทาหนังสือรับรองการทางาน
(ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงาน) เสนอคณบดีลงนาม (น.51)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
5) ขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย
- เมื่อผู้รับทุนฯ เดินทางเข้าประเทศเพื่อปฏิบัติแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันกาหนดสิ้นสุดการ
พานักในประเทศไทย ให้ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินงานขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักก่อนวันสิ้นสุดประมาณ
1 เดือน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Extension of temporary stay in the Kingdom of Thailand
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- แนบเอกสาร
1. คาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) (น.31) โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายในใบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่มีการประทับตรา (น.66-67)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน (น.68-71)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอขยายเวลาพานัก
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามโดยคณบดี (น.60)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
- ผู้รับทุนฯ เดินทางไปดาเนินการขอขยายเวลาพานักด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่จาก
ภาควิชา/หน่วยงานช่วยประสานงาน
6) ขั้นตอนการรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
- เมื่อผู้รับทุนฯ เดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่เกิน 90 วัน ต้องเดินทางไปรายงาน
ตัว ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ ภายในช่วงเวลาก่อนหรือหลังไม่เกิน 7 วัน
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับแบบรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน (ตม.47) (น.34) ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ผู้รับทุนฯ ไปรายงานตัวได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองจากส่วนงาน
7) ขั้นตอนการขอขยายเวลาใบอนุญาตทางาน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตทางานก่อนสิ้นสุดวันอนุญาต 1 เดือน
- ระบุข้อ  Renewal of Work permit
- แนบเอกสาร
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน (ตท.5) (น.46) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่ประทับตรา (น.66-67)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน (น.68-71)
4. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน (น.52)
5. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคซิฟิลิส (น.54-55)
6. หนังสือมอบอานาจ (น.53)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศจะดาเนินการออกหนังสือขอขยายใบอนุญาต
ทางาน เรียน อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามโดยคณบดี (น.62) และจะทาหนังสือรับรองการ
ทางาน (ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงาน) เสนอคณบดีลงนาม (น.51)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
8) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry)
- เมื่อผู้รับทุนฯ เดินทางเข้าประเทศ และมีความประสงค์จะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชั่วคราว จาเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก มิฉะนั้น ระยะเวลาที่
อนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเดินทางออกไป
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
(ตม.8) (น.33) ได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้รับทุนฯ สามารถเดินทางไปยื่น
คาขออนุญาตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองจากส่วนงาน
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ขั้นตอนการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
ผู้รับทุนสนับสนุนวิจัยหลังปริญญาเอก
เริ่ม

การรับนักศึกษา
ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการรับสมัครผู้รับทุน ประสานงานกับงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
- การตรวจสอบประวัติ การตรวจลงตรา การทาสัญญา และการรายงานตัว
กองบริหารงานวิจัย สานักงานอธิการบดี จะดาเนินการ
ประสานงานกั
บงานวิจัย และภาควิชา/หน่วยงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง
การทาบันทึกข้อตกลงการอบรม
ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทาบันทึกข้อตกลงการอบรม
- ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอมีใบอนุญาตทางาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตท.1, แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
-

การขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักร
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.7 และ สาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

การขอขยายเวลาใบอนุญาตทางาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
- แนบเอกสาร แบบ ตม.5, สาเนาใบอนุญาตทางาน, แบบหนังสือรับรองวุฒ,
ใบรับรองแพทย์ และ สาเนาหนังสือเดินทาง
- ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
-

การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ภาควิชา/หน่วยงาน ติดต่อขอรับแบบ ตม.47 และ แบบ ตม.8 ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

จบ
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5. ผูป้ ฏิบตั ิงานเต็มเวลาในตาแหน่งอาจารย์ ผู้เชีย่ วชาญ หรือตาแหน่งอืน่ ๆ
1) ขั้นตอนการรับผู้ปฏิบัติงาน
- ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการสมัครโดยประสานงานกับ งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์
2) ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา (วีซ่า)
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ส่งมาพร้อมกับหนังสือขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยน)
- ระบุข้อ  Report of foreigner to the National Intelligence Agency
- ระบุข้อ  Recommendation letter for student/ purpose
- การตรวจสอบประวัติ ควรดาเนินการล่วงหน้าก่อนกาหนดการเดินทางเข้าประเทศ
ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องประสานงานผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งไปยังสานักข่าวกรองแห่งชาติ
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 1 เดือน จึงจะทราบผลการตรวจสอบ
- การตรวจลงตรา งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือรับรอง
หลังจากได้รับการยืนยันจากงานบริหารในการรับชาวต่างชาติเข้าปฏิบัติงานเต็มเวลาในตาแหน่งอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งอื่นๆ เป็นจานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติ
นาไปยื่นขอตรวจลงตรา ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ(น.58)และ 2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตรา
ประเภท Non-B เรียน อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ลงนาม (น.59)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ประมาณ 1-2 วัน
3) ขั้นตอนการรายงานตัว และการทาสัญญาจ้าง
- ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการประสานงานกับงานบริหารและธุรการ เมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานเดินทางมาถึงประเทศไทย
4) ขั้นตอนการขอมีใบอนุญาตทางาน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Work permit
- แนบเอกสาร
1. คาขอรับใบอนุญาตทางาน (ตท.1) (น.40) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(ภาษาไทย)
2. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน (น.52)
3. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคซิฟิลิส (น.54-55)
4. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่ประทับตรา (น.66-67)
5. หนังสือมอบอานาจ (น.53)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอมีใบอนุญาตทางาน
เรียน อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามโดยคณบดี (น.61) และจะทาหนังสือรับรองการทางาน
(ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงาน) เสนอคณบดีลงนาม (น.51)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
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5) ขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย
- เมื่อผู้ปฏิบัติงานเดินทางเข้าประเทศเพื่อปฏิบัติแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันกาหนดสิ้นสุดการ
พานักในประเทศไทย ให้ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินงานขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักก่อนวันสิ้นสุดประมาณ
1 เดือน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Extension of temporary stay in the Kingdom of Thailand
- แนบเอกสาร
1. คาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) (น.31) โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายในใบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่มีการประทับตรา (น.66-67)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน (น.68-71)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอขยายเวลาพานัก
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามโดยคณบดี (น.60)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
- ผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปดาเนินการขอขยายเวลาพานักด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่จาก
ภาควิชา/หน่วยงานช่วยประสานงาน
6) ขั้นตอนการรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
- เมื่อผู้ปฏิบัติงานเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่เกิน 90 วัน ต้องเดินทางไป
รายงานตัว ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ ภายในช่วงเวลาก่อนหรือหลังวันที่ระบุไว้ให้ไป
รายงานไม่เกิน 7 วัน
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับแบบรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน (ตม.47) (น.34) ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินทางไปรายงานตัวได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง
จากส่วนงาน
7) ขั้นตอนการขอขยายเวลาใบอนุญาตทางาน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอขยายเวลาใบอนุญาตทางานก่อนสิ้นสุดวันอนุญาตทางาน 1 เดือน
- ระบุข้อ  Renewal of Work permit
- แนบเอกสาร
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน (ตท.5) (น.46) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(ภาษาไทย)
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่ประทับตรา (น.66-67)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน (น.68-71)
4. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน (น.52)
5. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคซิฟิลิส (น.54-55)
6. หนังสือมอบอานาจ (น.53)
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- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอขยายใบอนุญาต
ทางาน เรียน อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามโดยคณบดี (น.62) และจะทาหนังสือรับรองการ
ทางาน (ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงาน) เสนอคณบดีลงนาม (น.51)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
8) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry)
- เมื่อผู้ปฏิบัติงานเดินทางเข้าประเทศ และมีความประสงค์จะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชั่วคราว จาเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก มิฉะนั้น ระยะเวลาที่
อนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเดินทางออกไป
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
(ตม.8) (น.33) ได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินทางไปยื่นคาขออนุญาตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือ
รับรองจากส่วนงาน
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ขั้นตอนการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา
เริ่ม
การรับผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน
ประสานงานกับงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

การรายงานตัว และการทาสัญญาจ้าง
ภาควิชา/หน่วยงาน ประสานงานกับงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

การขอมีใบอนุญาตทางาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตท.1, แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักร
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.7 และ สาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอขยายเวลาใบอนุญาตทางาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.5, สาเนาใบอนุญาตทางาน, แบบหนังสือรับรองวุฒิ,
ใบรับรองแพทย์ และ สาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ภาควิชา/หน่วยงาน ติดต่อขอรับแบบ ตม.47 และ แบบ ตม.8 ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

จบ
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6. อาคันตุกะ
1) ขั้นตอนการรับผู้ปฏิบัติงาน
- ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการทาหนังสือ เรื่อง ขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็น
อาคันตุกะ เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดีฝ่าย) (น.56)
- โดยระบุ ชื่อชาวต่างชาติ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา ประเทศ ชื่อโครงการ
และระยะเวลาของโครงการ ที่อาจารย์ผู้ดูแลจากภาควิชา/หน่วยงาน และหัวหน้าสถาบันต้นสังกัด พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
2) ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา (วีซ่า)
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ส่งมาพร้อมกับหนังสือขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยน)
- ระบุข้อ  Report of foreigner to the National Intelligence Agency
- ระบุข้อ  Recommendation letter for student/ purpose
- การตรวจสอบประวัติ ควรดาเนินการล่วงหน้าก่อนกาหนดการเดินทางเข้าประเทศ
ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องประสานงานผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งไปยังสานักข่าวกรองแห่งชาติ
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 1 เดือน จึงจะทราบผลการตรวจสอบ
- การตรวจลงตรา งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือรับรอง
2 ฉบับ ได้แก่ 1) หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาตินาไปยื่นขอตรวจลงตรา ณ สถานทูตไทยใน
ต่างประเทศ (น.58) และ 2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตราประเภท Non-B เรียน อธิบดีกรมการ
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (น.59)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ประมาณ 1-2 วัน
3) ขั้นตอนการรายงานตัว และการทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
- เมื่ออาคันตุกะเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการจัดทา
บันทึกข้อตกลง โดยกรอกแบบฟอร์ม Memorandum of Agreement for Exchanging, Invitation, or
Permission to Work (น.35) พร้อมให้อาคันตุกะ ลงนามใน “The Assenter” อาจารย์ที่ดูแลลงนามใน
“Rightful Representative” และหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานลงนามใน “Head of
Department/Unit/Project” และส่งมายังงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสนอคณบดีลงนาม
4) ขั้นตอนการขอมีใบอนุญาตทางาน (ในกรณีที่อาคันตุกะได้รับค่าตอบแทน)
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Work permit
- แนบเอกสาร
1. คาขอรับใบอนุญาตทางาน (ตท.1) (น.40) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(ภาษาไทย)
2. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน (น.52)
3. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคซิฟิลิส (น.54-55)
4. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่ประทับตรา (น.66-67)
5. หนังสือมอบอานาจ (น.53)
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- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอมีใบอนุญาตทางาน
เรียน อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามโดยคณบดี (น.61) และจะทาหนังสือรับรองการทางาน
(ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงาน) เสนอคณบดีลงนาม (น.51)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
5) ขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย
- เมื่ออาคันตุกะเดินทางเข้าประเทศเพื่อปฏิบัติแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันกาหนดสิ้นสุดการ
พานักในประเทศไทย ให้ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินงานขั้นตอนการขอขยายเวลาพานักก่อนวันสิ้นสุดประมาณ
1 เดือน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ระบุข้อ  Extension of temporary stay in the Kingdom of Thailand
- แนบเอกสาร
1. คาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) (น.31) โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายในใบคาขอ
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่มีการประทับตรา (น.66-67)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน (น.68-71)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอขยายเวลาพานัก
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามโดยคณบดี (น.60)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
- อาคันตุกะเดินทางไปดาเนินการขอขยายเวลาพานักด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่จาก
ภาควิชา/หน่วยงานช่วยประสานงาน
6) ขั้นตอนการรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
- เมื่ออาคันตุกะเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่เกิน 90 วัน ต้องเดินทางไปรายงาน
ตัว ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ ภายในช่วงเวลาก่อนหรือหลังวันที่ระบุไว้ให้ไปรายงานไม่
เกิน 7 วัน
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับแบบรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน (ตม.47) (น.34) ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- อาคันตุกะสามารถเดินทางไปรายงานตัวได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง
จากส่วนงาน
7) ขั้นตอนการขอขยายเวลาใบอนุญาตทางาน
- ภาควิชา/หลักสูตร ดาเนินการส่งแบบ MUSC-IR/1 (น.30) มายังงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอขยายเวลาใบอนุญาตทางานก่อนสิ้นสุดวันอนุญาตทางาน 1 เดือน
- ระบุข้อ  Renewal of Work permit
- แนบเอกสาร
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน (ตท.5) (น.46) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(ภาษาไทย)
2. สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่ประทับตรา (น.66-67)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน (น.68-71)
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4. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน (น.52)
5. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคซิฟิลิส (น.54-55)
6. หนังสือมอบอานาจ (น.53)
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดาเนินการออกหนังสือขอขยายใบอนุญาต
ทางาน เรียน อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามโดยคณบดี (น.62) และจะทาหนังสือรับรองการ
ทางาน (ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงาน) เสนอคณบดีลงนาม (น.51)
- ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานออกหนังสือ ประมาณ 1-2 วัน
8) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry)
- เมื่ออาคันตุกะเดินทางเข้าประเทศ และมีความประสงค์จะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชั่วคราว จาเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก มิฉะนั้น ระยะเวลาที่
อนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเดินทางออกไป
- ภาควิชา/หลักสูตร ติดต่อขอรับคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
(ตม.8) (น.33) ได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- อาคันตุกะสามารถเดินทางไปยื่นคาขออนุญาตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือ
รับรองจากส่วนงาน
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ขั้นตอนการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ
อาคันตุกะ
เริ่ม
การรับนักศึกษา
ภาควิชา/หน่วยงาน ดาเนินการทาหนังสือขออนุมัติรับชาวต่างชาติมาเป็นอาคันตุกะ
เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดี)
แนบเอกสาร ข้อมูลชาวต่างชาติ จานวนเงิน ค่าใช้จ่ายการอบรม (ถ้ามี) และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การตรวจสอบประวัติ และการตรวจลงตรา
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การทาบันทึกข้อตกลงการเป็นอาคันตุกะ
ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทาบันทึกข้อตกลงการเดินทางมาเป็นอาคันตุกะ
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอมีใบอนุญาตทางาน (ในกรณีที่อาคันตุกะได้รับค่าตอบแทน)
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตท.1, แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ และสาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอขยายเวลาพานักในราชอาณาจักร
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.7 และ สาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การขอขยายเวลาใบอนุญาตทางาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งแบบ MUSC-IR/1
แนบเอกสาร แบบ ตม.5, สาเนาใบอนุญาตทางาน, แบบหนังสือรับรองวุฒ,
ใบรับรองแพทย์ และ สาเนาหนังสือเดินทาง
ประสานงานกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
การรายงานตัวอยู่เกิน 90 วัน
และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ภาควิชา/หน่วยงาน ติดต่อขอรับแบบ ตม.47 และ แบบ ตม.8 ได้ที่
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

จบ

22

คูม่ ือการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (30 มิ.ย.2559)

การขอมีบัตรแสดงตนนักศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อง
แขวนบัตรแสดงตนตลอดเวลา โดยมีขั้นตอนและสถานที่ติดต่อประสานงานในการขอมีบัตรแสดงตนแต่ละ
ประเภทของของชาวต่างชาติ ดังนี้
1. นักศึกษาเต็มเวลา
- ระดับปริญญาตรี ภาควิชา/หลักสูตร ประสานงานกับงานการศึกษา หรืองานบริการ
การศึกษา ศาลายา ซึ่งจะติดต่อประสานงานกับกองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา/หลักสูตร ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ชาวต่างชาติประเภทอื่นๆ ได้แก่ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้รับทุน
สนับสนุนวิจัยหลังปริญญาเอก ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา และอาคันตุกะ
- ภาควิชา/หน่วยงาน ประสานงานกับงานบริหารและธุรการ โดยแนบเอกสาร
Memorandum of Agreement (น.35) สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ file.jpg
ขั้นตอนการขอมีบัตรแสดงตนนักศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน
เริ่ม

นักศึกษาเต็มเวลา
ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาเต็มเวลา
ระดับบัณฑิตศึกษา

กองบริการการศึกษา
ดาเนินการออกบัตรนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

บัณฑิตวิทยาลัย
ดาเนินการออกบัตรนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

-

นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ผู้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา
อาคันตุกะ

งานบริหารและธุรการ
ดาเนินการออกบัตร
โดยภาควิชา/หน่วยงานแนบ
Memorandum of Agreement
สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย

จบ
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การขออนุญาตเข้าใช้ Internet
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับ
อนุญาตเข้าใช้ Internet ได้ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเต็มเวลา
- ระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้รับ account และ password หลังจากที่ได้ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว โดยกองบริหารการศึกษาเป็นผู้ประสานงาน
- ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้รับ account และ password หลังจากที่ได้ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน
2. ผู้รับทุนสนับสนุนวิจัยหลังปริญญาเอก
- ผู้รับทุนจะได้รับ account และ password หลังจากทีไ่ ด้ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยกอง
บริหารงานวิจัยเป็นผู้ประสานงาน
3. ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา
- ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ account และ password หลังจากที่ได้ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดย
งานบริหารและธุรการเป็นผู้ประสานงาน
4. ชาวต่างชาติประเภทอื่นๆ ได้แก่ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ
อาคันตุกะ
- ภาควิชา/หน่วยงาน ประสานงานกับงานพัฒนาระบบ โดยกรอกแบบฟอร์ม
Memorandum: Request for Temporary Internet Account (น.66) แนบเอกสาร Memorandum of
Agreement (น.35) และสาเนาหนังสือเดินทาง
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ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้ Internet
เริ่ม

นักศึกษาเต็มเวลา
ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาเต็มเวลา
ระดับบัณฑิตศึกษา

กองบริหารการศึกษา
เป็นผู้ประสานงาน

ผู้รับทุนวิจัย
หลังปริญญาเอก

ผู้ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา

ประสานงานกับ
งานพัฒนาระบบฯ โดยแนบ
Memorandum of
Agreement
สาเนาหนังสือเดินทาง

กองบริหารงานวิจัย
เป็นผู้ประสานงาน

บัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้ประสานงาน

- นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- ผู้เข้าอบรมฯ
- อาคันตุกะ

งานบริหารและธุรการ
เป็นผู้ประสานงาน

จบ
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สถานที่ติดต่อประสานงาน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สานักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 9889
โทรสาร 0 2143 8228
Website: http://bangkok.immigration.go.th
เปิดทาการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
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กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2247 9423, 0 2248 4743
Website: http://www.doe.go.th
เปิดทาการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
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งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง RF1 ชั้น 1 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
โทรศัพท์ 0 2201 5030, 5070, 5073
โทรสาร 0 2201 5033
www.sc.mahidol.ac.th/ic
น.ส.น้องนุช ประสมคา นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2201 5070 Email: nongnuch.pra@mahidol.ac.th
น.ส.สุทธิลักษณ์ น่วมทนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2201 5030 Email: suthiluk.nom@mahidol.ac.th
นายเสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2201 5073 Email: sethavudh.kae@mahidol.ac.th
น.ส.วรรณภา สมวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2201 5073 Email: wannapa.som@mahidol.ac.th
งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง K131 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
โทรศัพท์ 0 2201 5021, 5026, 5029
นายคารณ โชธนะโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2201 5021 Email: khamron.cho@mahidol.ac.th
นายกองพล ศุขถุงทอง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2201 5026 Email: kongpon.suk@mahidol.ac.th
นายโกเมศ จันทร์เจริญ นักทรัพทยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2201 5029 Email: komaid.chn@mahidol.ac.th
งานวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง K137 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
โทรศัพท์ 0 2201 5049
น.ส.อรวรรณ ไวทยะสิน นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 2201 5049 Email: orwan.wai@mahidol.ac.th
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง K133 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
โทรศัพท์ 0 2201 5053
นายณัฐพล แนวจาปา นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 2201 5053 Email: natapol.nea@mahidol.ac.th
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งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง K313 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
โทรศัพท์ 0 2201 5049
นายพีรพนธ์ หมอโอสถ นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2201 5049 Email: perapon.tip@mahidol.ac.th
งานบริการการศึกษา ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง SC1-116 ชั้น 1 อาคาร SC1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
โทรศัพท์ 0 2441 9820
น.ส.พรทิพย์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 2441 9322 Email: porntip.poo@mahidol.ac.th
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MUSC-IR/I

************************
Name........................................................................................................................................................................................
Department!Office.............................................................................................................................................................
Phone number.........................................................................Email:................................................................................

Please select service requesting requirement ll

o Applying for visa type DNon-ED DNon-B DNon-RS
o Extension of temporary stay in the Kingdom of Thailand from. ...........................untiL.......................
(Except graduate students who registration at Faculty of Graduate Studies)
o Re-entry permits into the Kingdom of Thailand
,r-------------------,

*Request
o Long stay (over 90 days)
o Change of visa type
For Head of Department I Chair of Unit
o Approved
o Work permit
Comment...............................................................
o Renewal of work permit
o Work permit cancellation
o Co-operation with other organizations
o Report of foreigner to the National Intelligence Agency Sign..........................................................................
Name.......................................................................
o Memorandum of Understanding proofreading
Position...................................................................
o Guide book for International student and staff
Date..........................................................................
o MUSC leaflets (number of copies..........)
o Recommendation letter for student! purpose ....... '" .............................................. .
o Others ......................................................................................................
Requested by (signature) ..................................................

Date..................................................................
For MUSC-IR staff
o Copy of Passport
o Copy of Work permit
o Copy of Work contract
o ........ Photos 4cm.X 6cm.

For Deputy Dean
o Present to the Dean
o Contact the requester
o Other....................................................................................

Checked by MUSC-IR staff.. .........................................

Signature............................................................................................
(Dr.Kanyaratt Supaibulwatana)

o File ofMoU draft
o Other....................................................................................

Date..............................................
Approved by MUSC-IR head ......................................
Date..............................................

Deputy Dean
Date.............................."..........................................................

Office of International Cooperation, Room RFI (Rockefeller I), Chemistry Building, Faculty of Science, Mahidol University,
Tel.lFax: 02201 5070 (Ms.Nongnuch) and 5073 (Ms.Wannapa), email: scddean8@mahidol.ac.th
Note: II Guideline and necessary documents required (MUSC-IRlI) are listed in Form MUSC-IR-Guideline.
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APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
~ •

,...

.ct

VlVnn111n1'lIllf'lUL '111L~'fl-3 ................................................................................

Immigration Office
...

.,j

..

'lUVI.........................l(;)'f)'U...................................................................'W.fiI ............................

Date

Month

Year

~Ut)J'll1n11f1i11'l"1LL~-3'll1~
Commissioner - General Royal Thai Police

L1f.l1.l
To

y

y

.,j

'"



'111'V'1~1lI1 ('U1tJ/'U1~/'U1~~1'l) 'll'fl~fll:'l ..........................................................................;..........'ll'fl(;1'l...........................................................................

J.

(Mr., Mrs., Miss) family name

nrst name

~'fl1/Ehl .............".......................................................'fl1~ .................tl ~iir\ol'U~............................L~'fl'U.............................................................'V'1.fiI..............................
middle name
d

age

years

date of birth

month

year

Q

Q.

-

i.'1rnUYI~nl'l ..",,'................................................................................................................................................................i'lt)J"Il11Jl..................................................................

Place of birth
c.t

nationality

..... 4 Q

-~4

'I'"

.dI

n 'flVlU~i.'1'fl~r\'U V11~Vl1'flL 'flni'l11 ~'llL~ Y1U'~'U~fl'fl~(;)UV11~

holding passport or travelling document

AI

_d

~Tl'l/V1, ....................................................l:'l~'l'U Y1 .............................................................................

no.

dated

~iii'fl'U.................................................'V'1.fiI........................'fl'fln1~~.....................................................jl'fl1~1-ii'1.;m~olu~ ...................................................................
month

year

issued at

valid until

~iii'flu ............................"...................'W.fiI.......,.....................tb::~nYl'll'fl-3';)'Il1 ...........................................................................................................................................
month
year
kind of visa
1Ji1.l'lUi.'111'V'11V1U::..................................:....................................................................."I1n .........................................................................................................................

arrived by (mode of transportation)
,....

from

•

....

.,

cI'

L'lJ1:J1 Y11~1'l1U ..........................,......................................................................'l'UY1........................... ~(;)'fl'U .........................................................'V'1. fiI ............................

port of arrival
~

date

"

U!1l1'IJ1 L'lJ1/'111 'fl'fln

tJ\~.

arrivalldeparture card

1M.

'" " "'.

~

•

year

month

.,j

t> Tl1(;)UV1.....................................................................
6

~

no.

n

~.!'I':-, '1.1"

'111 'n~1lI1"1l 'fl tJ'UfI11l'fl'fl"!t)J1IJ1L'V'1'fl'fl ~ U11"11'fl1tU1Il1n1LuUn11'll'lf'lt1'l1Jl'fl LU 'fln

~

... •

~m"''UfI .....................................................'1'1.1

I wish to apply for an extension of temporary stay in the Kingdom for another period of..................................days.

"" , ,
l VlIJJt.lTlYlll'fl'fl~tJ\'f) ...................................................................................................................................................................................................................................................
reason (s) for extension

'II'ilLLi'I(;)~fl'l12JUUn'il'flth~~~
Yours sincerely.

........

..:

-

,...

"

l:'l1tJ 2J 'fl"1l'fl "" 'flfl1tJ '1.1 '1 "''lLL2J2J'fl''ll'l1.............................................................................................................~"Il 'fl

Signature or right thumb print

3

1

Applicant

~Cl'luv\~n1Utl1!:~V1f'11VltJ.....................................................................................................................................................................................................................................
Address in Thailand
o

v

d''V

!'1

'Y

"'"

f'l1't1{]{]~qj1~1'U1J1JU '111w~r.:n ................................................................................................................................................................~LJU~~'lltJu

This application is written by
I '"
.d
•
fl\l1J1U~\1'llVl ....................................................tlUU............................................................................1il11J'CI/~~'tI'l-l.................................................................................

address no.

road

Tambon/Khwaeng

!i1lf1'il 1~'llI1l ......................................................~-l",.rIil .......................................................................

Amphoe/Khet

Changwat

.. d

".

f'l1 fJ~{]'lI'tl ........................................................................r;lL'IIt1'W

Signature

Writer

;;t1rhu
'll'W1til <L

xb

"II~.

photograph
.4

x 6 em.

. ...

il1lllBlI
NOTICE
'J.

...

""

"

~'tI'tl"l::lilfl-3t1Ufl1't1f)f)~qj1~lmtJlil\.l~fl-3

APPUCATION MUST BE MADE IN PERSON.
I

!D.

-.I

CII!.

f'l11i11~~\.Im..m11tJ\.Ifl1't1f)f)~qj11il 'J.~oo

APPUCATlON FEE IS
Q'I.

1.900

1J1Vl

BAHT.

"I::'1~;:1Jf)~qj11il",1flhjfiIil1~ ~~\.Ifi11i11~~i1tJ~"I::hIR\.Il~
WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT,
APPUCATION FEE IS NOT REFUNDABLE.

~2.
(lnVilJ~~h'j1~ O.i'i. kod d'ri)

WID. 8
TM.8

,1111 88'l! 'lP wn.a 8 oatJ tUl1111Ulli181 W1Qol 80
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM
Written at
t)'W

L~tJ'W
To

Vi .................................. L~'i)'W .....................................................................F1.I"l ...................... .

Date

.....
~
'.V.,J
,.... 4
Y'l'Wn,n'WL"1tm1Vlmn"F1'WL'll1L:W'i)~

Month

Year

Immigration Officer

.;u1Y'lL~1 ('WltJ/'W1~/'W1~~1,)) ;j'i)~~f'L.....................................................................................1'i)c;l') ..........................................................................
d

(Mr., Mrs .. Miss) family name

1,

.

first name

~

>V

,

~1.<:l\i>V~

']j'el:r'i)~ ..............................................................·· ... ~fkJ']jlm .......................................................................'i:l1tj................................ u

middle name
L~'i)'W.....
month

nationality

age

LnVl')'WVl ............................... .

years date of birth

................................... I'l.I"l .........................................~~'VIt)Vl .............................................................tl'j'~L Vll"l ...................................................

year

changwat

country

..............................................................if,,~u'W'i)~ih'WL~'ll~ .................................................n'W'W........

'i),,:nY'l..............

occupation

present address no.

...............................................................

road

l'11U~ ILL 'lI,)~ ....................................................................alLfl'i) I L'll(;l ................................................................... ~~Wrf?l ..................................................................... .
tambon/khwaeng
amphoe/khet
changwat
'll'El m'Wrll'll'i)'i)11fkJII?lL ~'i)nrluL;h~J11 'Wn']j tnrul~mt)n

hereby apply for re-entry permit into the kingdom
d
z.

o single

'VI'W~Fl'N

0

I

~

l:.

mnml'V1'W~F1:r~

multiple

..
""
~. ,. I
'lI1~ L91:W F1')I:Wu 'j'~~~F1"~LVl'WVll~ bU u'j'~L Vll"l...................................................................................................................................................................
'V

...

""

•

I

I intend to go to
o

~

.,

_

""

""

n1'V1'Wf?l'i)'i)nr.nnu:r~L Vll"l bVltJ

,)'WVl .........................Lf?l'El'W.............................................................................F1.I"l .............................................................................

leaving Thailand on :

date

month

year

If?ltJVll~ ............................................................ L~'El1tl .................................................................................................................................................................LL~~":;niiu
by (mode of transportation)

for (purpose of visit)

and shall return

tl:r:;L VlV'l1 VltJtl:r~:W1 ru

t)'W~ ................................ L~'fl'W ........................................................................................F1.I"l .............................................................................

to Thailand about:

date

year

month

.;u,~ L~1l.l'fl'VI U~ ~'fll~'WVl1~'VI1'fll'i) ml1:rl-ifLlVl'W 'VIU~~'flL~'WVl1~'ll 'i)~
I hold the passport or travelling document of
tl'i':;LVll"l .........................................................'fl'Eln1 ~~ ............................................................. Lrl'lI~ ............................................ ~Nr)'WYi ...................................................

(country)

issued at

no.

~

;OJ

Lf?l!f.l'W.........

month

year

d

valid until date

My previous visa for Thailand is of the category of
,

0

Fl'W'E)~i,)F1n')
non-Immigrant visa
~..

- ..

tJ'Elnl~~
'V

"""

d

..

1

date ,
,

11

4

/L"

o transit
F1'WL~'WVl1~r.h'W
visa

'

vl'E)~LYitJ')
. .
tounst visa

o others
~'W '1

................... Liii'E)'W.................................................................................F1.I"l ..................................................

..........')'WVl ....

issued at

year

month

F1f~~Vl vb tJ.;ul~ Lfoi,H11unI'i' 1?l'i'')''~~mn'VIti~~!f.l l~'WVl1~tl 'i'~LflVl

"

dated

1nt"l/d . . .
...........................F1.I"l ...............................................:wtntj ']j Vln~')'WVl ................. ~ ... lVl'i)'W ....................................................... F1.P'1 .......................

~

year

month

~

.::!II

'll1Y'lL 91Lf?l'WVlI~:wln~u:r~L VlP'1 bVlm:w'fl ')'WVl.................................LVl'E)'W...............................................

I arrived in Thailand on

,date

...Fl.I"l .................................................

month

year

1
1
LL~~ f?l'i'U'E)11fkJll'l 'VI'E)~n~ ')'WVl. ...............................Ll?1'E)'W ..............................................................................................F1,I"l ..........................................................
'V<>--'

'V

,d

0..-

..:3

""""

and have been permitted to stay up to : datel month

I

year

J ..c;tl
~
nl
'll1~ L91'll'E)'i'U'i''E)~')I'll'E) F1,)I:W'llI~U 'W 'Wi U 'WFl')I~~"'j'~Vlnu 'i'~m 'j'
1/

1:-'

.v

t'V

1F

I hereby certify that the above statement is true a~d correct

'll'E)LL~f?l~Fl')l:w tiUl.l'fl
Your sincerely
..:3

~.dII

I~

"'"

'V

rll tI:w 'fl']j 'fl 'VI 'j' 'tJrll tJ'VI ') LL:W:W 'tl'll ')1 .........................................................................................................JJ'll 'fl
!tlciltJ
'll'WIf?l 4x6 'll:W.

Signature or right thumb print

. '"

f11t9tfl'U

1.

NOTICE

APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON
j

photograph

Applicant

'"
,.,
d
"'''
v
r,j'!J'il"1::;liI'tmJ'Wf'll,'il-.l'IJ'El'il'4t']dlm~'ltJliI'WL'il-.l

2.

4x6 em.
3.

41

d

D

...

Plltl'i"l'/;JL'WtJ3.Jnl'i'tJ'W'IJ'il'El'Wrullii 1.000 UlYl 'i.'11V11U
d
....
.. ",'" ......
,
.,
!:.
VI'W-.lf'lN LL"'::; 3,800 1J1Yl 'i.'11V111JLn'Wn'l1V1'W-lf'lN
APPLICATION FEE IS 1,000 BAHT PER SINGLE
AND 3,800 BAHT PER MULTIPLE

1~f1J'El'4t']dlmVl1'ElhinmllJ "1:::hJ~'W(~'W~lfi'i"l'3.JL llUlJ1tX
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APPLICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.
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FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS
..

",J

L"IItI'W'Vl ............................................................................ .

WRIITEN AT
~

",J

...

'l'W'Vl................ LIPl'fl'W .......................................Vi .9'\....................... .

DATE
...

_

..........

..

\J

MONTH

YEAR

.ct

L1t1'W

Vi'Wn-.31'WL~1V!'W1'Vl11l1'l~~'WL'Il1U.J'fl-.3 ................................................................................................................. .

TO:

THE IMMIGRATION OFFICER

" "

"

lPl'ltJ'Il1ViL~1 .......................................................................................................................................................................... .

(FULL NAME IN BLOCK LEITERS)
~qj'll1111.........................................................

1.1 1::LJ1'Vl'l'll1
-,

NATIONALITY

VISA

-

Q.

~

"

.d.....d

o
o

TOURIST
NON-IMM.

~

4

L(;)'W'Vl1-.3L"111:t.J 1L:W'fl'l 'W'Vl ................. L(;)'fl'W..............................Vi.9'\ .................. ~(;) tJVi1V!'W::.................................................................. .

ENTERED THAILAND ON

MONTH

YEAR

BY

.d
.....
....
.oJ
V!'W-.3~ 'flLIPl'W 'Vl1-.3L~'Il'Vl ................................................................tJl1:t.J U11I1'l11 L"111 L~'Il'Vl ........................................................................ .
_~

<::II

PASSPORT NO.

ARRIVAL CARD NO.

.J'1"1Pl'fl~il'W11'll'fl1n,I1~n1
~ 1
'Vltl

~

U(;)'W

1'11U

..."....

,,,,J

~o 'l'WLL~'l LL~::Vi1'lm'fl~'Vl ...................................................................... ..

I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS AND MY PRESENT ADDRESS IS
'll'fltl/tl'W'W ......................................................... tJi1U~ ......................................................... 'fi1LJ1'fl.........................................................

LANE/ROAD
...

TAMBOL

...

"I

...

AMPHUR

...

"l-.3V!'lIPl ......................................................... ~ 'Vl1f'1Vi'Vl ..................................................... .

PROVINCE

PHONE
",J

~-.3"l1'fl ............................................................................................ .

SIGNATURE
I

",

.........

....

..::::!

.....

'HlU1UL'H'!

l'1'Wm-.3IPl1'l11l'fl-.3LL~-.3n'fl-.3l111'l~I'1'WL'lJ1L:t.J'fl-.3VJn1::tI~ ~o

NOTICE:

ALIEN MUST NOTIFY THE IMMIGRATION OFFICE EVERY 90 DAYS

,ui'u".r~nl10dLiiu

'l'W

«0 1U UO~1.!ftftorfh~ftl1

RECEIPT OF NOTIFICATION
o

...,

tid

tI

dl'H1UL..l'HU1't1

FOR OFFICIAL USE ONLY
,."

",

CI

I

'lJ1ViL"l1 ..................................................................................11I1LLVI'W-.3 .......................................................................... .

I

TITLE

1"..."
... 1'VltJ1'11U ~o 'l'W
... 'Il'fl-.3..................................................................................................................
(;)11JLL~-.3n11'fl~il 'W11'll'fl1CU1"ln1
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS FROM

~qj'll1l)i ......................................1;LL~'l L~'fl.r'W~ ........................... L~'fl'W .........................................................Vi.f'I.................................... .
NATIONALITY

ON

DATE

MONTH

YEAR

L'l~1 ......................................... 'W.

HOUR
d

"...

"

~-.3"l1'fl .............................................................................. ~1ULL~-.3

SIGNATURE

IMMIGRATION OFFICER
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MI. IP>t1dlJ)

MEMORANDUM OF AGREEMENT
F or Exchanging, Invitation, or Permission to Work
Written at Faculty of Science, Mahidol University
Date ............ Month ..................... B.E............ .
This memorandum of agreement is made at the Faculty of Science, Mahidol
University, located at 272 Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400. By ........... .
. . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , position ..........................................
hereinafter called "Faculty of Science" of the one part and (Mr / Mrs / Miss)
.................................................................. age ............ years, the
exchange person / invitee / person hired via other source of fund, hereinafter called
"The Assenter" of the other part
who currently holds the position/level of .......................................................
Workplace/Education Institute ................................................................. .
Phone ................................. staying at ............ Alley/Soi. ....................... .
Street/Road.............................. SubdistrictlTambon...................................
Province .................................... Phone ................................. by that the
"Faculty of Science" and "The Assenter" have agreed to enter the agreement as
follows:
Article 1
The Faculty of Science agreed to allow the exchange person,
the invitee, or the person hired via other source of fund to practice in the Faculty of
Science from ......... Month .................. RE............. until ......... Month
.................. RE............. total ............ year(s) ............ mouth(s) .......... ..
days, by having (Mr / Mrs / Miss) ............................................................ ,
position .......................................... as the guarantor and the person shall work
at Department / Unit / Project of .............................................................. .

While "The Assenter" is working in the Faculty of Science,
Article 2
Mahidol University, "The Assenter" has consented to strictly follow the regulations,
orders, and announcements of the Faculty of Science and Mahidol University which
has been stipulated or ordered, both ones that are already in effect before the date that
"The Assenter" sign this agreement, and ones that are to be in effect in the future, and
consider the regulations, orders, and announcements part of this memorandum of
agreement.
While "The Assenter" is working at the Faculty of Science,
Article 3
Mahidol University, and has created works that are regarded to have copyright
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according to the Copyright Law, "The Assenter" has agreed to immediately let the
copyright of such work belong to Mahidol University, unless different agreement has
been made.
Article 4
While "The Assenter" is working in the Faculty of Science,
Mahidol University, and have invented or designed a product which may be registered
for a patent or a petty patent according to the Patent Law, "The Assenter" has agreed
to transfer the right to register for the patent or the petty patent to Mahidol University,
unless different agreement has been made.
Article 5
"The Assenter" shall not revoke the agreement in Article 3 and
Article 4, even "The Assenter" no longer work at the Faculty of Science, Mahidol
University, and the agreement of the work in Article 3 and Article 4 shall be in effect
for additional 5 years as from the date that service term of "The Assenter" at the
Faculty of Science, Mahidol University has ended.
Article 6
The assenter will not demand the Faculty of Science to arrange
the workspace, materials, or any additional equipment.
Article 7
The assenter is NOT the worker of Faculty of Science, Mahidol
University, and has agreed to refrain from demanding the rights according to the
Labour Law, Social Security Law, Labour Relations Law, or any other type oflaws,
including not demanding for various welfares, and the Faculty of Science is NOT
responsible for any damage caused by the action of the assenter, whether intended or
not, both inside and outside ofthe Faculty of Science.
The termination of the exchange, invitation, or permission:
(1)
Dead
(2)
Cease to be or change in status ofbefng the personnel of
the place of affiliation
(3)
Expiry of permission from the Faculty of Science
(4)
One of the two party revoke the exchange, invitation, or
permission to work, and have the notification document no less than 7 office days
prior to the termination.
Article 8

This memorandum of agreement is made in two copies which have the same
and accurate content. "The Faculty of Science" and "The Assenter" have read and
understood all the content of the agreement, and have signed their names before the
witness and kept each of the copy for themselves.
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1
...........................

( ...................... )

. . .................... .............. ,.
( ......................)
.. ..

.

~

~

~

..................................... " ....

( ...................... )

Faculty of Science
Mahidol University
Head of the
Department I Unit I
Project or
Representative of
the Guarantor
Rightful
Representative

........ ................ ,. ...................
~

The Assenter

( ......................)
.........................

Witness

( ......................)

. ..........................
( ...................... )

Rightful
Representati ve

Remarks In cases that "The Assenter" has not reached his or her legal age, the
consent of the rightful representative is also required in the agreement.
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Request to Process the Exchange, Invitation,
or Permission to Work

B

Date ............ Month ..................... B.E............ .

As the (Department I Unit I Project) ...................................................
wish to request the approval for Mr I Mrs I Miss ............................................. .
Civil Servant
Employee
Student
Others ..................... Position

D

D

D

D

Workplace/Education Institute Details ...................................................................... .
to serve the objective of ...........................................................................
and work in the Faculty of Science from ....................... to .......................... ..
For ........ year(s) ........... month(s) ............ days, and request the approval to use
the workspace and equipment as follows:

I ..................................................................................
2................................................................................. .

3. ................................................................................ .
which have the upholding fee of the workspace and the equipment, according
to the Faculty of Science announcement, of .................. Baht (....................... ..
...................................................)
For your consideration.
Sign
(
)
Head of the Department / Unit / Project

B

Consideration

D

Approved
Allow the exchange, invitation, and permission to work
Collect the fee according to the Faculty of Science
announcement

D
D

Sign
(

)
The Dean of Faculty of Science
Date ................................ .

38
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B

Information to make the Identification card

(1)

Guarantor
Mr I Mrs I Miss ............•...................................'
Position......................................................... .
Department I Unit I Project ................................. .
Phone ..............................
(2)
Copy of the fee receipt .......................................... Baht
( ...............................................)

a

Additional Documents

(1) Memorandum of Agreement for Exchanging, Invitation, or
Permission to Work
(2) Copy of the citizen identification card I passport
(3) Copy of the House Registration
(4) Related Agreements I Contracts
(5) One 2-inch Color Photograph

,-,
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lll'Vl 1:m:m.nnYl

FORM WP. 1

FOR OFFICIAL USE ONLY
Li:'I'II;uii .........................................................

.,

,hUilfu1utI'L/'l!1f1thnlJ

f112J2J1f111

(1)Jn11~\9lVl1'11lJ

./ .,

1lJYI~U ......................................................... .
4 ".,
"IIe~ru

................................................................

«

"
./
tUtJ'4CU111lLi:'I'IIYI
.............................................

DEPARTMENT OF

APPLICATION FOR A WORK PERMIT

EMPLOYMENT

UNDER SECTION 9

tltlnl-.1ultl.................................................... .

~,1'I~1~ ................................................................

Vl3Jlf.!Li:'I'IItl~~~1~1fllJ~111~1')

n1~Yl1'H"1'1'11lJ

MINISTRY OF LABOUR

1.

."

"

'lltI~flfllJfl1'1f111

Alien's Information

1.1

...

vctl

I)

'lltl~f.!lJA1'11tl

\,11f.!/lJ1~/lJl11H11 ..............................................................................................................................

Name of applicant

MrJMrs/Miss

a'Y'lJl9\ .................................................................... Ln~1tJ~ ............................................................ tll~ ..................

t1

Nationality

Years

Date of birth

Age

1.2 ~tl~1tJ~111th~LYlPi ................................................................................................................................................................

'\.J~~LYlPi ................................................................ ~~H\th1;W6..............................................................................................
Country

Postcode

"'i1.'\.J
/
•./
1.3 Yltl~
tJ ~~LYlPi1
Ylf.! .
L"'IIV1........................
Vl1JYI/tl1fl1~
....................................."!ltlf.! ............................................................ .
Address in Thailand No.

Moo/Building

Soi

(ltJtJ ..............................................l'ilUi:'I/LL'II1'1 ....................................... tilUltl/L'IlIfi ............................................................ .
Thanon

TambonlKhwaeng

AmphoelKhet

., ...
... 1t1 .. ,
1
,
'illlVl1P1............................................ ~VlH ~1;Wf.! .................................... YI~rIVjYl ................................................................
~

Changwat

Postcode

Telephone

lY11~11 .................................................................. .1'\.J11;ruuilL~nYI·H.liln~ ...............................................................................
Facsimile

1.4

E·mail address

Ltln~l "i Ll.~~" m"i\~;Utl'4CU1\J11~tl~1lJ"i1'11tl1Wl-a'mtl cil'11;)tlcil~VI~~~II~tl1tid
Document showing a permission to stay in the Kingdom as follows:

(1)

..
O VllJ"~tlLl'IlJYll11
~

0

~

Passport

""., ..

LEJn~1~L'IlLLYltJVllJ~~mPltJYllL ..........................................................................
A

Document in lieu of passport

L"'!J~ ..........................................................EJEJn111~ ........................................'\.J')::LYlI'I......................................................... .
No.

Issued at

Country

1m~i)II1lJ~ ....................................................................... .

1

tltl n 111lJtl .................................................................................
Date of issue

Valid until
..,j

.....

?l')1'il~HIJ\')1'\.Jj::UlYl ............................................................LH'tIYI.................................EJtlnlV1Y1.......................................... .
Type of visa

No.

Issued at

tlvn1~1lJ~ ...............................................................................1,n~(i.rllJ;i ......................................................................... .
Date of issue

....

.....

.....,

L\ll1JYl1'l~1tl'lj1'!Jv1ru1vnj

Valid until

..,

,
.....

~1JV1'IJYI ...................................................................................................................................

Date of arrival at the Kin~dom

40

4

3. L£lml1'mi\::~utn!1'U
Documents and Evidences
'"

Jt

9

.,., . ~.I.r

'" ~J!'"

'"

'!J1rml1 ~\IIEl\lL£lnil11LLi\::Mi\n!1'Ufl {11m ~lJ1J

Vl1BJJI'I1'!J£l'U

Together with this application, I have attached herewith the follOwing documents and evidences:

3.1

D

ri1L'U1M,j.WlL~'U'Y11-l M~tl
Copy of passport, or

D

~1~'U1~ijmml.j{LlVl'Uvr'li~am;j'Uym vr;a
Copy of document in lieu of passport, or

D

~1~'U11'U~1rrty'l.l,~\l1~1i'l'U~1~viTl ~L"~~1~'U11'U~1rr'Ya'U~ ij~
Copies of Alien identification card and Certificate of permanent residence.

3.2

D

~1~'U1vrtrn!1'Un1'la'1'Y1\1l1,x~-r;11nl'U'1'1lijlrul~m
Copy of evidence of permission to enter into the Kingdom.

3.3

D

~1~'U1~£lmmi'mtl':l1iin1'P1m!tl vr;a
Copy of certificate of education, or

vr'li~~ai''U1tl~'Ila~~~~!l'ltllU'U'Ultlil~'H;'4'lltl'':::L8fJ~lfifJ1n'Uftm;ru::'Ilij~~1'U~Lfl:::1::tI::~1a1n11Vh~TU

D

dvJ 0
0
II
VI~tI'Uf'l1'1laLf'lVVl1.:tl'Umtl

<!t

vr1€)

Recommendation of a previous employer describinl,l nature of work and working period of an applicant who was employed,or

VI'Ii~~tli''U·m~'Ilij~~~~~::d'j'U'U1E1i1~1.I.~~~-h~g'Ufil'1lmiJ'U~iif'l11lJi'L~''::'I.I'l::~'Un1'lru~VllJ1::~lJn'U~1'U

D

d

...

1

\I

" "

"

VI'tI£1'l'U 'Uv'\lty1\J\
Recommendation of a prospective employer describing that an applicant has proper knowledge and experience
for engaging the work.

3.4

~1 ~'U1L'Utl'\l'Yl\J\'I.I'l::n tl'Ui'lll;j~L'U mru~dJ'Un1'l'l..h~n€)'Ui'lll.;j~~n{JVI)..ntl rhVl'U~111~eNlrili''U

D

1'Utl'\lfYl!1l'l.l'l:: n tl'U1'1l1iiYi
Copy of license for professional practice in case that it is required by law to have such license for engaginl,l the work,

3.5

D

VI,:r.:t~tli''U'lENn1'lil.:t'llm~~.:t">J::LU'U'U1EJ~h~1~EJ'l::'4Lvrl'l~"vtw~h~'4f'H'l''''''l!'Il1~1V1EJril.:t1'U
Yii'8mr-lvrftmn'Uth::na'ULVI\J\~"~-lmh1

.

'"

Work recommendation of a prospective employer describing reasons for not employing a person of Thai nationality to work, together

3.6

..

with supporting evidences,
"':'1

n'Sru'Ult1\l1~!u'U'4Rfl~5'S'nJfl1

In case the employer is a Natural Person
. . . . 1 · .... 1
.3
..."
""':'1
"
..
~1 ~'U lU!Il'l u'l::'iJli1l1 u'l:::'Il1'!.f'ULL"~nl~'U1V1::~'Uv'U\J1'U'Ila.,'j~f/H~::L u'U'U1t1~1-l VI'ltl

D
D

.

"
Copies of Identification card and house registration of a prospective
employer, or
"lL'U1vr,:r~~m~'UVll~'Ilv-l~.yj.:t">J::LU'U'Ult1h~

VI;!)

Copy of Passport of a prospective employer, or

D

1i'1~ "111mhRnJ~'U~a~'Il€)-l~~~">J::~U'U'U1tJ~l~
"I:
"
'II
Copy of Certificate of permanent residence of a prospective employer.

n'SN'U1V~1'nu\liifl'4l'1f'!il
In case the employer is a Juristic Person

D

1il~'U1L~n"1'li'm!)-l'll8-l~1'U'l1'1lm'l~~REI1-r;tl-l~L~~':rlln~m'l'lltl~~~~'iJ::LU'U'U1EJil~1~'iJ~VI::LUtl'U
"
1tT~EllM'U~'1CYl \J\t M~Vl&~ ~~:::fil ~U'U-ll'Ul~ElQn~El~!Il11Jn.Qvr1Jlt1 1~EI~"Vl.:t'l.l'l~LflVln'iJfmril1!J
Copy of Certificate of a relevant Government agency stating the bUSiness of a prospective employer has legally been
registered or I,lranted

il

license to establish and operate, and the type of business has been specified,

43
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,..

..,

~a:~1

'V.qAl\O

n-aru'U'tI~1UllJ~fm'U1\11i)C1'U't'ltl~'Utln11'i),rul\1n1

In case the employer has permanent residence outside the Kingdom

o

o
o

~1~'U1ft'Yt:yT~'1~Llo1l.J1 lo1~e
Copy of service andlor operation contract, or

•

'"

.r

...

a1L'U1Glt:yt:y1'l1tl'tJ1U ",-atl
Copy of sale contract, or

IilL'U1mmn~~U~u.al'1~"h~fiufil'tJtlilfil11U~lLU'UPitl~Lill.l1lhnultJ'il'1lmCIJ1~m
..

('i~1i) .. """"""""""""''''''''''''''''''''''''''''''..............................................................

Copy of other documents showing that an applicant has a necessity to work in the Kingdom.
(specify)

mruwilUlf.J';l~
In case of without an employer

O

ri1~tnLuna1'ifiLLa"~11~~uf'i
1'IJaLiJUNijfl111.1~ml~\h::ft'Um'iruL"'lJ1::ftl.ln'U~1ufi'tJfJi'u
1UfJU fl1 1u\
v
v
,.~

\I

('i~1i) ......... ,." ........ ,....... ,....................................................... ,.............................. ..

Copy of document showin~ that an applicant has a proper knowledge and experience for engaging the work.

o
o
o

(specify)

"lLUl41t:yt:y1~1~LVflJ1 lo1'itl
Copy of service and/or operation contract, or

ri1LUl41t:y'Y1~u'lllU ",'ia

Copy of sale contract, or

ri1LU1Ltlnft1'i~uvlLLft"~i1~duf'i1'tJtl)j1'l11l.l\i1LtJUlli'tl~L,j1lJ1vi1,nutU'i1"mCIJ1:5'n'i
"

('i~1i) ......................................................................................................................

Copy of other documents showing that an applicant has a necessity to work in the Kingdom.

o

(specify)

rilLul1'U tl'4t:y1IJlU'i ::ntluQ'i nfillJlll.lnU"'l.ll ui1tl1Um 'iU'i:mtl'U~'i ii 'iI'Iltl-3I'lU ~h~?111tum nifiLuu,nu

~ tl ~ 111 tItlli',r~rr'Unnlo1lJ1t1i1?11t1rmth ::ntl'U~'i ii 'iI'IItl-3I'lU,j1 ~?111

Copy of Business operatin~ license under the law on alien business in case that the work applied for is under such law.

3.7

0

l'U-r'U'itH'IItl~rrth::ntl'U1'1l1;i1'ln'tln'i'ilJIJl11.1nn"'l.J1Ui1f11E11"111;)fjn'!lm'ilJ fii''U'itl-3i1~~Uf'i1'IJtl'WLtJU
\.!l'll'lfl1 na'il~;lo1'itlii~u\~UL~ eu'WalJ\h::ntl'ULLfI::'WLtJUL'i1'l1'l1l.lfiri1lo1UIi'IH1un~m::'Vl;1-3;-3tltlfl\lnlJ
fl11lJ1UlJ1u\'i1 000
Certificate from medical practitioner under the law on medical treatment professional statin~ that an applicant
is not a person of unsound mind or suffering from mental infirmity, and is free from any defects as prescribed
in Ministerial Regulation issued under section 10.

3.8

0

tUci1f.J 'Il\J11'l m X « '!Il.l. 'ii1U1U m ,tl
3 Photos (size 3 x 4 cm)

'h,'j L,)I'll tl'f'lJ'i tl~i1,jtlI'l11lJ,)1-3?1udLUUI'111lJ 'iii ~'VJntl'i:: nl'i
I hereby certify that the information

~iven

'* ..

above is true in every respect.

......

I:)

~lUl.ltl'tlv ......... ,....................................................................~UUI'l"l'!l£)
Si~nature

Applicant

'" .I
1\J'Vl...............
,........................................... ,............. -............ ,.

Date
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lnW1::l,,1'HU1l'1

FORM WP. 5

FOR OFFICIAL USE ONLY
., ,J

w

fhuatiuu1q'\Ja~q!1",;1~1U

.,

"11.11.11"'1 kim

DEPARTMENT OF

APPLICATION FOR A RENEWAL OF A WORK PERMIT

"" .....................................................
aant~UJa

EMPLOYMENT

UNDER SECllON 23

~~'H1~1...........................................................

~a'tl'i\Jl'I .........................................................

., ..I.,

.

1Ul'I7\J..........................................................

n'nJ01';)flm~11l

.;

.,

'UEI~w ................................................................

t\Ja\{ql1"Lft'tl~.............................................
'

'HJJ1fJift'tl\h~,h~'lPlU'h~,]1'l

n't::l'I'1~~'H~1U

MINISTRY OF LABOUR
1.

.,

•

£

'lJa2JaflU"1~"11

Alien's Information

1.1

.

.; ......
'Ua~V1Jfl1'tlEl

1J1 WU1.:vU1~rt11 ...............................................................................................................................

Name of applicant

Mr/Mrs/Miss

«cy'U1;\....................................................................Lii,,1Uil.....:......................................................El1q..................tJ
Nationality
1.2

Date of birth

Age

Years

it. 1
,..I.,J

l'Ia~ Uu7::Ll'IfIILl'IV ~ft'IJl'I.......................\12JWa1fl17...........................................................lIafJ .......................................
..I

Address in Thailand No.

Soj

MooIBuilding

OU1J..............................................Pi1\Ja/U'tl1~ .......................................El1U1E1/L'tl".............................................................
Thanon
OJ

...

1il~\11"

, TambonlKhwaeng

AmphoelKhet

'.1 . ,
,. ..:r.
,
............................................7'Hrt l.-u7'1:1t1lV.................................... \'I7n"\'1 ................................................................
~

..

Changwat

~

~

Postcode

Telephone

'.1 . . ., . .
1\'I7H17............................................I.-u7'1:1\u9aLftn\'l'iaUnH.................................................................................................
.
~~

Facsimile
1.3

~

E-mail address

,.,.,
"., n
..."..; ., , ,.. 3
LElnH17UH"~017 ""'i\Ja\{CY1f1 L'Ha~ 1J71'Ua1t1l1"n'taV1~ "_"ElV1~'H1J~"~,,a I.u1J

Document showing a permission to stay in the Kingdom as follows:

(1) 0

"'.....

0

\1U~",aL"1Jl'I1~

Passport

!'I,"

OJ.....

Lan"'17L'Uu.\'I1J'HU~"'ElL,.U\'l1~ ............................................................................

Document in lieu of passport

La'tlil ..........................................................Elant~~ ........................................U7::L\1f11..........................................................
No.

Issued at

Country

",~ .,.., ., ..I
ElEIn L\11U\'l.................................................................................,,'U ~"O~1Ul'l........................................................................

".,., ,J

Oate of issue

Valid until

Pl711ilft~Pl71U7~U1\'1............................................................lft'UiI.................................ElElnt \1~ ...........................................
Type of visa

No.

Issued at

aant\11u~...............................................................................t mtiii'l11JiI ..........................................................................
Oate of issue
...

Valid until

..,

....01 ... ,J

L"U\'l1~1I1D~71'UEl1t1l11iln7

UJEl1U\'l...................................................................................................................................

Date of arrival at the Kingdom
, .,.,

.....,

.,,J

.,..

I.fl'\JEl\{cy1f1';11n"Un~11J~';I1'HU1\'1"''l';lfl1JL'tl1UJa~

..I •

.,

..

til \1\'11n17"7'l';lflUL'U1UJa~ .............................................................

Having received a 'permission from an immigration officer at the immigration checkpoint

"' n1J71'Ua1t1l1~n7 O~1U\'l..1.............................................................................................................................................................................
1~El~
OJ

..,

...

To be able to stay in the Kingdom until

46

,',

2
ttJi;'R'Ya\l~'i)~

(2)

Certificate of permanent residence
'I v..!

..I

.,

.,

LfI'II'VI..................................................'i)'i)n~~'VI .....................................................................'~mfl •.-•• ~ ...................;.....................~
Changwat

Issuec! at

No.

,0'''' ..I
',!'!I_" ..I
tlan..~1U~ ........................"..................,"..........."....................., I-f'lCl~11Jtl.~ .............................

'

,

1........................................................ ..

Valid until

Date of issue

(3) ttJfl1R'Y'lh~~1~'lfl\l~1~1i1'l
Alien identification card

LfI'II~ ...................................................'i)'i)nt\1~......................................................................~~mfl ................................................
No.

Issued at

Changwat

,,!'!I..... .;

'I ...., ..I
..I
'
'i)'i)n~~1\1'V1 ................................................................... ~'11 ~flCl~1\1'V1 ......................................;................................................

Date of issue

Valid until

•
..I
'I .....1 ('" .,)
,
1.4 ~tJ'i)'4'Y1"'VI1~1\1LfI"'VI ...................................................'i)'i)n~'M'VI 1iI~m91 .........................................................................~ ..
,

Work permit No.

Issued (Changwatl
,,!'
!I ........ ..I
,
'i)'i)n~~'l\l'VI ................................................................... ~'11 ~"Cl~1\1'V1 ................................................~ ........................: .............
'I ....., ..I

Date of issued at

Valid until

""
... ..............................................................................................................................................................................
1.5 'IIn\l1V"1~
Name of employer
..I,

•..1

..I

'VI'i)'d

LfI"'VI.............................................VI\jW'i)1fl11 .................................................III'i)V.................................................

Address No.

MooIBuilding

Sol

Cl\llJ............................................................,;1tJWLL"1~ ...........................................d1Ul'i)/L"" ...................................,...... .
Thanon
...

TambonlKhwaeng

...

AmphoelKhet

1'VI1f11'1'V1.................................
... ,
T,
~'VI1",,1.......................................

... ~.I
.. ,
'0091.....................................'i~'" ~\I'n:K\Iv.....................................

Postcode

Changwat

2.

Facsimile

Telephone

-D'i)\fam''''i)'i)'4'l!,91
Application Information
•
'I,.'
~'..
.,
"tl"'i)'i)1~~tJ'i)'4'Y191'V1'~1\1 .............................................1,J..........:...............~ .............LfI'i)\I ............................;...........1\I

Apply for a renewal of a work permit for
~

Year(s)

Month(s)

Day(s)

., . ., ..I

. .,..1

"~LL9I1lJ'VI .............................................................................................WCl~1\1'V1 ..................................................................

to

from
3.

\'i)na1'iLLa~ftn!1\1
Documents and Evidences

..

~ ..

•

.. 'I......

...

... , '1.I~

11"j'i)lIfl1"'illJ "111 L1iI1 L9IV\lL'i)na11LLfI~~fln!1\1fH"'i) ~\I\I

Together with this application, I have attached herewith the following documents and evidences.
3.1

0

LtJ'i)'4'Y'9I

.

Work Permit

3.2

0

".....

.

""L\l1~\I~a'i)LfI\I'VI1~ ~"j'i)

Copy of passport. or

o

fl1L\l1L'i)n"'1'L;LL'VI\I~'Ii~~'i)L;llJ'VI'1~ ~;'i)
Copy of documel)t In lieu of passport, or

o

fl1L\11ttJfl1RqJ\l1::~ihi'lfl\l~1~1i1'lLLfI~fl'LlJ1LtJfl1R'Yri~'i)~
Copies of Alien identification card and Certificate of permanent residence.

3.3

0

fl1L\I'Vlan11\1fl11'i)'4'Y'flL\1L;;1111LlJ'1'11'i)1N1~m
Copy of evidence of permission to enter into the Kingdom. ,

41
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(,,~

3

3.4

\1U~aoi'\J"lEl~n1"l~1~'U0~~~~~tLtlW1f.l~1~'lflf.l"lt\lL\191~mvtw~1~\lf'lflail'l!1l1"'I.'Vlf.l'ti1~11J

0

niO~~~\1«n!11Jtl1tnO\JL\191~a~~nfl11
WaI< recornrnen:iatI d apospective erT'fJlayer ~ reasons for rot employing aperson ct1hai natiooaUty to wa\(, together
with supporting evidences.

3.5

n"lWU'tJ~'~L\JU1iRRftti"nJfI'
In case the employer is a Natural Person

O

. . . . 1 · .... 1
..J
.............!'It
...
"1L1J1\JPl"lu"lt~1"lu"lt1l1111JLLat"1L1J1'VltL\Jf.l1Jtn1J'Ui)~~'O~~tL\J1J1J1f.l~1~

..J

..

\1"li)

Copies of Identification card and house registration of a prospective employer, or

O

... ~.
.....
!'It
.....
"1L1J1\11J~"'OLflU'Vl1~"0~~'Wl1tL\J1J1J1f.l~1~ W~O

..J

Copy of Passport of a prospective employer, or

o

ri1L1J1t\Jri1;(tyri1J~i)~"0~~~~tLU1J1J1EJ~1~
Copy of Certificate of permanent residence of a prospective employer.

n1W1J18~1U\Juilfi\lftfti\
In case the employer is Juristic Person

D

...
.J
....
.,
, ......
!"I
.".,
..
"1L1J1Li)n~11'i\J'iEl~"EH"IU"l111n1'i'VlLnf.l1'Ui)~LL~"~'11n~n1'i'UEI~~~~::L'U1JU1f.l~1~~fI~fI'Vl::L\Jf.l1J
_ , .,.,
1....... t
••
T"
\1"l 0 ~""l\J0'4ty1f1 ~\1;J""~ LLft::fl1L1J\I~1\1 ifl8\l n"o~ "1~n~~1EJ iflf.lLL~Iil~l:J'i::Ul'Vln~n1'i"lfJ
..J

,..1·

..

Copy ofCertificate of a relevant Government agency stating the business of a prospective employer has legally been
registered or granted a license to estabUsh and operate, and the type of business has been specified.

O1W1J18~1~illJilii1L\l1"';Elii1J~0~1JOn11"El1n11{0'~
In case the employer has permanent residence outside the Kingdom

o

a1L1J1iltyty1~1~L\1~1 \1;i)
Copy of service and/or operation contract, or

o

a1L1J1iltyty1;i)'U1fJ

\1~i)

Copy of sale contract, or

o

ft1L1J1LElni11"l~1J~LLi1Iil~'h~D1Jfl1"i)ijfr;n~i1LU1J"i)~L'li1~l'ti1~11JtU'i11101w11ijn"l
('i::\l) ..................................................................................................................... .
Copy of other documents showing that an appUcant has a necessity to work in the Kingdom.
(specify)

n1arwil1J1tJ'91~
In case of without an employer

D

..J

..

.,.01.

I

!"I......,

~...../

... 'I.

,,1L1J1Li) n~1'i'VlLL~fI~11~f.l1JF\ 1'UOL'U1J~1Jf'll1~l LLa::tl1t~\Jn1'inlL'VI~1t~~ n\J~11J'Vl"0'i\J L\J 0'4ty1Pl
('it\l) )..................................................................................................................... .
Copy of document showing that an applicant has a proper knowledge and experience for engaging the work..
(specify)

o

ft1L1J1iltyty1~1~L\1~1 ..,;0
Copy of service and/or operation contract. or

O

..J

....r

..

"1L\l1i1tyty1'00'U18 WSi)
Copy of sale contract, or

D

. 0 1 . . / , .........
• !'It•. .,
...
•
'I
...
"1LU1LEln~1'iOU'VlLL~IM11~V1Jf'l1'U0~F\11~,.1L'\.IYflO~L,.1~1'Vl1~11J1.U'i1'Ui)1W1~n'i

..J

.,

('i:::\l)......................................................................................................................
Copy ofother documents showing that an applicant has a necessity to work in the Kingdom.
(spedfy)

o

ft1 L1J1'l\J0'4 ty1Plt11t n El\Jq'i n~"1~n!l\1~1811~'1fJn1"i\l~:: ni)\Jq"i n,.,. 0 ~fl1J~1~ti1'1t \In"iWv!L\J\I~ 11J

;{£I~mf.l'lM,j~fl\Jn~\1~1V,hftlfJn1'i\l~:mi)\Jq~n~'Il£l~F\1J,)1~ft11

4i

Copy of Business operating Ucense uOder the law on alien business in case that the work applied for is under such law.

4

3.6

0

\ \Ji"J·uH'UtH~\h::na\Ji'U';!YfL1'Un,·nJ"'1Jntl..,1J,f.J·hft1f.Ji'U,;!yn1'Un"1J ~i'\J,a~1,~nlJfi,'Ualti LijlJ

'4f1fla1na~;""';tlij~91YllJL~tllJl1ia1J\h~ntl\JLLa~l1iL(J1Jl'fI"'1J~fh"'lJl'I\-nlJn{)n'::'VI'1~~~aan"'1J
fl'l'1J\1J1J,,,,, 6)0
Certificate from medical practitioner under the law on medical treatment professional stating that an appUcant
is not a person of unsound mind or suffering from mentallnfirmity,and Is free from any defects as prescribed in
Ministerial Regulation issued under section 10.

"If

.,
II
..,
t
.,
8!'t
.....1
'U'VfL~''Utl'\J,a~'l1'lJElfl'l11J'm''1J1JLU1JfI'l11J~'~'ln\J'::m'

I hereby certify that the information given above Is true In every respect.

.

.....

""
a1fl1JEl'Utl..............................................................................
~ fl1Jfl1'l1tl
.

Signature
OJ

'"

Applicant

.,j

'l1J'Vl........................................................................................
Date
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~~~~u~fie;~,e~n"~'~
FORM OF EMPLOYMENT CERTIFICATION

1. .gtJ\lilU1t1f14 EMPLOYER'S INFORMATION

n ....,

........

<II

•

..

1.1 ..... U~~f'lf'la ~Y1t1 liI"Y1i1:L'U£JUWtl. ........................Lt'I'IIYl.....................................YJU~"Yl::L'UtJU'U1'::Ufl1 ..................................mYl

THAI JURISTIC PERSON REGISTERED ON

NO.

'PAID-UP CAPITAL

BATH

.....
' " 'liJfI'VItLtlVUL1Itl
..... ..........................liI1U1UL~UVlU1L
..." "'. 'U1lJ
" 1li11n"1~ulIjL
, .1 VlI'!...................................................'U1V1
[J U~'4f1f11ft~1~1il11
FORIEN JURISTIC PERSON REG/STEREO ON

Q

THE AMOUNT OF MONEY IMPORTATION

BAHT

Ulfl'tI1t"1WLfI'U~.........................................................JtUa11"'1f1,j1~1uLa"'~ ..............................................

'4""ftftll1JIfI1

NATURAL PERSON IO.CARD NO.

~t1U1£J~1~/i'lCl1utl1~ntl'Un1'

'M:lAl< PERMIT NO.

NAME OF EMPlOYER...................................................................................................................................

..,j"

Yl~~i'lCl1Uth't:ni)tlnT'j ADORESS................................................................................................................................................................

t11t:U1Ylnliln11 TYPE OF BUSiNESS.............................................................................................................................................................. .

..

l~; ~~~~~~~·~~~;·~~·t~;~~~~~~~~·;;~·~·;~~~·;:·~;·~·~~···

...............................................................................

i'I VI.f'!.

flUVli'VlV

11tJ'lJi'

L~Ui'lIfI!L~Ut:.hnuU1f111'

fh1 'S/'iI1"YJU

m';'U;-dVl

YEAR

ASSET

INCOME

CASHIDEPOSIT

PROFIT/lOSS

TAX

'1V'(;; U'IiJ'!UU..........................................................'U1Y1 tU,j1~.,t:tJ::L1ft1 ................................ L;itlU
THE RECENTLY INCOME

an ,.".
~afhm"l"'~etln
'.1

BAHT THE DURATION
THE VALUE OF EXPORT................................................'U1Y1 BAHT

MONTH

"...,j.,.~..,j •

..... ~flU1f11U~1~u'tLVlf'!L'Il1lJ1'V1tl~LYlEl1~U·n)uuYlN1'IJlJ1 ............................I'lU
THE AMOUNT OF TRAVELLER IMPORT FOR THE LA'>f YEAR
PERSON

o ijVlun~1ufIIU
...
[J

'(VlfJ THE AMOUNT OF THAI 'M:lRK£RS........................ I'1U PERSON
'"
,"
"I
.t
""
2JflU"1.:1til11V11~1Util1E1a~l.I.a1 .............. !IIU L'Ui)11CU1"l'n~1ULft"'VI ..................................................................................................
I

".

THE AMOUNT OF WORK PERMIT HOlDERS

n.-

WORK PERMIT NO.

"'.....

..,

tV_

n.

'-' liJ1U1U"'i)~LlfJU THE AMOUNT OF ROOMS.............."'t1.:1 ROOMS ..... liJ1U1UUm"lEf!J THE AMOUNT OF STUDENTS............... fIIU PERSON

2. ftJ\lfl011f14 INFORMATION OF EMPLOYMENT
II"

I

J..,111!11

II

'111VfL'liJ1t111:... ~flliIt'IiJ1.:1f1U"1~"1111a I DESIRE TO EMPLOy......................................................................................................................... .
iCU'U1ai NATIONALllY.............................................................................................. "'2Jlf1~" BLOOD GROUP.............................................. .

.
.
Y1t1~1.utI,tLYlf'!1V1£J ADDRESS..................................................................................................................................................................... .
~.

Lvli)vh~1U (th21LflYl.:l1uvhJni''U't'Utl11CU11'1) TO PERFORM (TYPE OF JOB).............................................................................................................
~
•
"oJ
~
.. ~
'nl.l."'U~"'U1V11 £l11JVI / 1'U11JVI POSITlON I OCCUPATION I PROFESSiON................................................................................................... ..

"

an1!fWt:~1U

JOB DESCRIPTION....................................................................................................................................................................... .

.J.

(

"

i'lCl1UYlYl1.:11U'Il£l~fIIU"1~Pl11
..,j.f

'St~i'lmUYll't1~1U

PLACE OF WORK.............................................................................................................................................
...1.
mlJ1nm1"''IJ~u.'''~ TO SPECIFY PLACE OF WORK IF MORE THAN ONE PLACE.................................................................. .
'"

II
!!"I"
~~~
. . . . .t'• • ..,j
'::£J::L1ft1n1'1ij1~ ..................1J..............LflElU.............·JU ;U(111l11l11i11.:1tl~·JuYl

PERIOD OF CONTRACT
."

..

,,, ...

..

YEAR

MONTH

,

........................................................................................

DAY CONTRACT VALID UNTIL
.1

T

or......

..

1'11'IiJ1.:1"'1t1'1E1~" 1uat: / LlJltlUa:: ........................................'U1Yl Nflu"it:~tJ'UUtlU 1Uflt: / L"£lUa~ ...............................................tl1Y1

WAGE OR INCOME PER DAY I MONTH

BAHT OTHER BENEFIT PER DAY I MONTH

,~l4'tln1'S;tn'\11"'.:IqJl ...................................................t1't:ntlm'wvh.:l1U.............. .,;j

THE HIGHEST EDUCATION

JOB EXPERIENCE

i'lCl1UI11V1

BAHT

l:lli'1J1 l:l i'l2J'ii'l

YEAR STAruS

SINGLE

MARRIED

3. L'M"Nflitwf14~Plfli1a'Y'lf1Rl"EJLf1tf141\J THE REASON WHY NOT TO HIRE THAI PERSON

....1

II.¥....
.J!
•
"
... JI
VI'EllJU LPlU.UtMftn!1Uu1::ni)'UL"''lNfll'l~mn11J11£J Pl~U IENCLOSE J-tER:Vo.flH 1l£ FOI.L.C1v'\t(; IXlCl.JMNTS FOR ~ THE NDIE ~
"
"
...
."
.. ~ JI!f"
~.I
'Il111LliI1'IJV1'U1tl.:l11 'IJtlf'l"l1lJ'lJ1-3'IUUL1JUI'I11lJlil-;J.:I\'jnu1::m1 IHEREBY CERllFY THE I«M. STATEMENT ARE 'TRUE IN EVERY RESPECf

~~;1tl ................................................................U1V~1,:j
SIGN

EMPlOYER
(..............................................................)

~1U."',j.:l TITLE.........................................

iuVi DATE.......................................................

51

1'I111QLl'Ifl q.,;1m1~~ai'tll'rHii ~::ia~L;ju~ilil1u1IVtHia~n..;u~mu1.h::ne'Um1 "';tJlfti''U1JtJ'U~1u1~1\1l'hm·nL'V1u
.BfMABK THE PERSON SIGN THIS FORM MUST BE THE AlITHORIZED DIRECTOR OR AUTHORIZED REPRESENTATION

.

LLu'l.nftl'.1hru.,...,.m9InWlLL.=:tI••un'l..Nmntwlu
Education and job experience certification fonn

bl~1 U1l11 U1-1 I U1~ft1"l ...................................., ..............................................~1IJ1tlftJ
I, Mr. I Mrs. I Miss

applicant

~1,m~1U111JJJ.l1Mrt 7 LLft::f'nU~1 u1!I1 U~ I U1~1"l ..................................................................
who apply for Work permit ~ccordlng to pectlon 7 and I, Mr. I Mrs. I Miss
.
IA1LL~ .......................................~a1UYl-n~"'lU (~~"lU~1rr",.,U) .....................................
title
name of company I partnership I shop
.............................................kJr~",,,,:4'~ U11l1 U~ I U~"1"l ................" ....................................
desire to hire Mr. I Mrs. I Miss .
L""j1LL~ ....................................................
in the position
fl '1 'U~tj1 U1!J I ~ I U1..:rft1"l.....................................................................i1'1~PIN
I, C4frtlfy that Mr. I Mrs. I Miss
has the qualification

IJl'UhLL,..u.mLL"~!I ~tJi31rilm'..nwlLLft~ftl.ln'1'ml'rnni1-11U ~

. . . . .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

to perform the WOI'i( 8S stated In the application for Work permit shown below :

1. tlf:-IIm~mn
Education

~mn.~~
The highest education

1t"rIn•.•••...•.•.••••.•...•...••..••....•..••.• ~ .............. , .........•Li1~n
field
year

.. ~ .......................

It . . . . . . . . . . .

2. t1r..ft1.lmmm~1U
Job experience
2.1 ;n~~ ..................................................................................................................
Position

1J~" .. " """ "". """ ." • "" •• "" .. "..... "...... " •

~

flo" ........ II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t::m~ ...........................................................

Name of employer
period
22 "'LLW-3 ...........................................................;.......................................................
Position

~ .............................................. ; ... , .................................~~
Name of employer

. 2.3 • ._1. .... ,.........................
mLL~

..............., ....................................

period

'

5 ............................................................................................ .

Position

~
Name of employer

~~

...............................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tI • • • • • • • • • • • •

period

fl 't ~M1uff~lfu~il\WI"l1~~m.n::n1' ~Mft1l1i3~\~dh.M«n.f1ULUJh.nrM1nvtj1017
ftmNLftw.ik f1 '1lIU!J!I)lI.111A1LlhwtrL'LL31ULL~1JJL~"pj'lL4'1Yf11rN1u IJ11Wt=nftfl{)WlfJtYlC)/l $(Wl137
I hereby ca1II'y that the above statements are true In f!N8rY respect Therefore applicant and I sign to be the .
cer1iftcaIior" Ifatrflnformation Is not true. I consent to be proseouted legally against me according to Cr1mInaI Code section 131.

Signed

. '

Applicant

~tl ... :........................................ ~1'Utl
(

............................................)

Signed

Employer

~tl ............................................U1tI~~
( ...................:

...............................)

S~~

~"

~ ...........................................:"tJ1U
( ............................................)
I;.,
Sigi1ed

.

Witness

~ ...............................................,fl1U 52
t ...........................................)

Duty Stamp
108ath

Power of Attorney
"U"ii)"i)tJa1u1~

£l1 n'l
QO

muuJiI
111Vl

Written at
o

..;

V11Vl ...............................................................

Date
..,

Month

"j

BE

....

1'UVl ................ Lfle'U ..........................

I.

v..f1...............

Mr.lMrs.lMiss.

-n1'nLV1 u1tJ/u1.:1/U1.:1ff11 ................................................................................................................................................

hereby authorize and appoint Mr.lMrs./Miss.

•

at present working

1"

"1lEl~El'UEl1U1'l ~ u1tJ/u1.:1/U1.:1ffTl.................................................................................................................

in the position of

il 'l~'UUVl1.:11U
...
1U

at the office of

"11

ffl1LL'YIU\I ................................................................................ ffI.:IEl~ R1Un\l1U ~ El ............................................................................
o

t

..,.

Tel.

Located on

1Vl'i .................................................

:;
IfI.:IEl~LPllIVI

Rd.

Sub-District

f

f1UU ............................................... LL1I1\1

Province
'"'

-

~\I~1(;l

""

...

Soi/Lane

................................................ "lfDf.i ......................................................................

District

.......................................................... L1Iffl ......................................................................

to be lawful and tegal attorney for the purpose concerning with work permit.

............................................

...

0

....

""....

..

1ULElnA1"lu"l::nEl'Un1"l
.1

~£l1U1lYffl1LUUn1·nntl1n'Un1.,"1lElEl'4'Y1ff1Vl1\11U fI\lU1~

sign any documents on behalf of myself including changing words on the related documents.

..

"1lElElUnI1ff1LLVlU-n1WL~11~'V\nQ1J'U .,1~i\lL1JgtJuLL1JtNLLnll1iiElfl11~luLElnN1'~.:Imh1~1t1
~

~

What has been done by

will remain in full force

1'" ·'1.n ..... . . .
n1'1(;lVlU1tJ/U1\1/U1.:1A11 ................................................................................................................ (;In'::Vl1 LlJ L~tlf)LiiflJElU11
..I

and effect as it has been done by myself.

-n1wL~11~m::vhLEl\l~n1J':::n1'
Signed

..

Grantor

...

.

PI\l"lfEl ................................................................................ ijlJEl'UEl1U1'l

( .......................................................................... )

Signed

Grantee

fI\l1$£) ................................................................................ ~i'UlJEl'Uti1u1~

( .......................................................................... )
Signed

Witness

fI\I~El ................................................................................ WtJ1U
( .......................................................................... )

Signed

..

Witness

C'l\l"1l D ................................................................................ Vi tn U

( .......................................................................... )

l'I~'!JLl'I~ 1'I1n~llfl'Utl1U1.,t11:: fNA"I ::~'nt;l'llfl'Un1..nJf)'Utl1U1"1 djumh3~u tlEllln,::vi11~ 1~tl1).)~El"1.g~d£lfl111111l111d
Remark In case grantor perler to limit the authorization giving to the grantee it could be done by using the other
forms of power of attorney.
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Cl14W"'=111J~ 6 l'll1l11'1flt1~
nl03lt1~1J'M1\1fl'
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10400

tf

Q.,I

L1J '11J'1 ih1 LL ffYi tI
..I

.J

........ '}

....

ft"1\Ul 1 'lJO"tltlO"iU m'SU'Io"'f"n,,,

"Jil'V~ L~' U,[J/U,-l'U,-l ln1 ......................N.6:.U.Y... E..N.............Hk.l...........Ml.N..t:l................................

am"~tJ~ (~a13JTmii!ilmtJli) ..~tltJ-tlaY.t1 .. ArtH~1..t'nI&J.., ...~?.1ll.::1...5.aj....~ri.~.t{~..z.-;;1.,.~J.If~LtU
Vt2Jl[JL~·1J1rmtl1:;'7Jl'7JU..... N~SJj..13.1............................il~Lil'JallJ'r\J1E1-3~1l1~lfluihh::1liLf1J1l1Wi-3d'
1. 11'''U1':;;l111l1

[3J l3.iii 0

2. ~UiL Vtli.! LLs:!:: ~lcil!il

ii (1'::'4) .................................................................•....................................•....... :....... .

til lliij 0

ii (1'::'4) ............................................................................................................ .

L"m,hlUn11'-rm~n1u11-3~Ul'lJ1a D?l

3.
4.

1l

-..I

..I~ ...

lliii

0

ii (1::'4) ...................................................................................... .

11.1

.............................................................................................................
~-3~El...~ ................................:lU~...1.e..... L~ElU....JJ.~........~. fl ..."#!..1..'?..

1::191ElUfI 1"ty.......... lltO ....... l1~z;.::.:::'

tllomaMinfllJJ fti1l11n;lJ1fh191lloLfh1ltlt~~tJnfl1fHI R~1,mJ;lJ1fHU"1loII
'II

.J
.J
ft "1 ""1

.

LL" fill
ftmU~9In~..Y.I~:Wlljn)I .. :J.~!:\'n~Jl!1J..~m;1n~nf1]~~.f.~~J]:np.J~fmi;~.~...1Ufi..~~..LilfJU..r.~.~;j .".ft.~~.~
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Faculty of Science, Mahidol University
272, Rama VI Rd., Bangkok 10400, Thailand
Te1.66 2201 5070 Fax 66 2 201 5033

No. Ref. 0517.091

2642

June 2 3,2016

To Whom It May Concern:

This letter is to certify that Mr. Yuma Ishida, a student from Physical Chemistry of Life Science
Laboratory, Faculty of Pharmaceutical Science, Kyushu University, Japan is accepted to be an
exchange student at Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University
(MUSC), the Kingdom of Thailand for the period of 3 months, from August 151, 2016 to October
31 5" 2016. The financial supports of his program will be provided by himself.

The host supervisor at Mahidol University is Assoc. Prof. Noppawan Phumala Morales, (phone:
+662 201 5641, email: noppawan.phu@mahidol.ac.th). The Advisor at Kyushu University is
Professor Dr. Yamada Kenichi.

Your kind considerations to provide him a Non-ED visa would be very much appreciated.

Yours sincerely,

~~~4f- Cw-v~
Assoc. Prof. Sittiwat Lertsiri
Dean, Faculty of Science, Mahidol University
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NET-ACc... ............ .

(i)

Memorandum

Department ................................................. Faculty of Science Mahidol University

Tel. ..........................

No •.................................

Date ..........................

Subject: Request for Temporary internet Account

Dean of Faculty of Science

Dear

As (Mr. I Mrs. I Miss. I Other..................) .............................................................. who is currently a student I
staff I exchange student I viSiting researcher I other ............................... Under the supeNision I in cooperation
with (Mr. I Mrs. I Miss. I Other..................) .......................................................... of the ..........................................................
department I division of Faculty of Science and will be studying I working at the Faculty of Science, Mahidol
University from ..... ..1.........1........... to ..... ..1.........1......... accounting to .............. (days I months I years) would like to
request ......... temporary internet account(s) for use from ..... ..1.........1.......... to ..... ..1....... ..1............ and have
enclosed the following documents with the request:

Cl A copy of the user's iD card Cl A copy of the user's passport Cl A letter of approval of the project I activity lot her
ReiulatlQns

fuLllilLW.e..Qf Internet. Faculty Qf Science. MahidQL~

1. The user may use the internet via the netwQrk of Faculty of Science, Mahidol University, and must comply with the Act on Computer
Crime B.E. 2550 (2007) and other applicable legislations.

2. The user must not attempt to or aid others in

comrnittin~

crime or civil offense by transmittin~ content, data and I or news content that

violate the privacy of others, posting content which promote or provoke racism or hatred, obscene or indecent images, content containing
virus or harmful files and immoral content.
3. The user must not display or transmit message or content which threatens the security of the nation, religion as well as the King of
Thailand and must not breach the article 112 of Thai law.

4. The user must not attempt to hack, crack, or download data using Site ripper programs; and downloading every accessible academic
article is considered as the breach of the internet use for education terms.
In case of misuse or breach of the regulations, the Faculty of Science reserves the right to withdraw the internet service without prior
notice and will take no responsibility for any adverse effects, and the user must take full responsibility for the result that may arise from the
action.

The requester has thoroughly read and acknowledge the regulations. The request has been duly forwarded for
further consideration of approval.

Certify Signature .......,................................

Requester's Signature

c............................,...................)

(........ , ... , ......................... , .. )

Supervisor

Acknowledged and Agreed
System Development and Technology

Dear Head of System Development

Division Officer

and Technology Division

I:l Document checking

I:l Acknowled,!ed and approved

o

Complete

o

Missing .................................

Signature

System Development and
Technology Division

o
o

Approved
Not approved .......................

Signature.

................................... examiner

Diltp / Timf> .

Dear Supervisor

C" ........ .....J

~_ _ _C._ _=:..J112.

Please submit th!r~lIuest at least 7 daysllrl(jrto your usal,le.

Accommodation

Room rate

Address

Name

~-'~~~-~--~-~-~-~--

Buanyutai

Pethburi soi 5

2,500 B.lMonth

Tel. 0 22159110

Faculty of Tropical Medicine

Faculty of Tropical Medicine

Economy

Dormitory

Mahidol University

6,500-7,500 B.!Month

420/6 Ratchawithi

600-800 B.lDay

Tel. 0 2354 9100 ext.2119

Superior
7,000-8,000 B.lMonth
650-850 B.lDay
Duluxe
15,000-16,5000 B.lMonth
2,200 B.lDay

Grand Diamond

Next to the Pantip Plaza

2,000 B.!Month

Tel. 0 2656 6650

Kanda Apartment

Dindang

3,600 B.lMonth

Tel. 0 2245 7750

-,
Kornpisuthi

Tel. 0 2264 5081 to 4

3,600-3,800 B.lMonth

Noble House Phayathai

Phayathai Rd.

15,000 B.lMonth

Tel. 0 2640 1280

Pethphaya

Pethburi soi 7

5,000 B.lMonth

Tel. 0 2216 3391 to 8
Phayathai Place
1-----

Phayathai View

Phayathai Rd.

10,000 B.lMonth

Tel. 0 2644 7777
Phayathai Re.

5,700 B.lMonth

Tel. 0 2612 1547
Rang-namm Apartment

Sri Ayudhaya soi 8

4,500 B.lMonth

Tel. 0 22476301 to 4
Rajaprarob Mansion

-'

Royal City Mansion

Pratoonam Area

7,200 B.lMonth

Tel. 0 2245 5404
Pethburi Soi 5

4,500 B.!Month

Tel. 0 2216 0503

1~

Address

Name
Sailom Apartment

Room rate

Phahonyothin Rd.

5,800-14,500 B./Month

Tel. 0 2279 0010, 2020
Sasa International House

Soi Chulalongkorn 12

Vice President

Phayathai Rd.

(SgVDbl) 36,000 B./Month

Tel. 0 2216 8844

(SgL) 1,700 B'/Day

I
I

(Dbl) 1,900 B'/Day
President
(SgVDbl) 42,000 B./Month
(Sgl) 1,900 B'/Day
(Dbl) 2,200 B'/Day
Tel. 0 2644 7014 to 5

Samsen-Nai Village

5,000 B./Month

022783541
SJ Mansion

Ratchawithi soi 6

4,500 B./Month

Tel. 0 2644 9350 to 9
SLK Mansion

Ratchawithi soi 18

3,300-4,000 B./Month

Tel. 0 2619 6245
V.M. Mansion

Ratchawithi

4,500 B./Month

Tel. 0 2644 9278 to 88

L -_ _ ........... _ _..... _ _..... _ _..... ___.. _ _.__

Hotel
Name

Address

Asia Hotel

1

296 Ratchathewi Rd., Phayathai
Tel. 0 2215 0808

Indra Regent Hotel

I
1

120/126 Ratchaprarob Rd. Phayathai

I

Tel. 0 22080022 to 33
Pathumwan Princess

I

MBK Centre 444 Phayathai Rd. Phayathai
Tel. 0 2216 3700

Prince Palace Hotel

488/800 Bo Bae Tower, Damrongrak Rd., Pomprab
TeL 0 2628 1111

I 269 Larn Luang Rd., Pomprab

Royal Princess

ITel. 0 2281 3088

I Siam City Hotel

I

I

477 Sri Ayuthaya Rd., Phayathai
Tel. 0 2247 0120

Sena Place Hotel
_

........

17 Phahonyothin Rd., Phayathai

to _8
0 2271 4424 __
__ __ __ __ _  _ Tel.
__ _ - _ __ __
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