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๑ 
 

การขอหนงัสอืรับรองการทาํงานฉบับภาษาอังกฤษ 
งานวเิทศสัมพนัธ์ กองแผนงาน สาํนักงานอธิการบด ี

.................................................................... 
 
ขั้นตอน 
งานวิเทศสัมพันธ์ออกหนังสือรับรองฐานะการดํารงตําแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ร้องขอจะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรอง ดังนี้ 
 ๑. บันทึกข้อความจากหน่วยงานต้นสังกัด (แบบ ๑) 
 ๒. สําเนาเอกสารอนุมัติการลาราชการ (กรณีนําไปใช้เพื่อประกอบการขอวีซ่า) 
 ๓. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ (แบบ ๒) กรุณาใสซ่องลับ 
หรือ 
“หัวหน้าส่วนงานมีอํานาจในการลงนามหนังสือรับรองฐานะการดํารงตําแหน่ง อัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดของส่วนงานที่กํากับดูแลฉบับภาษาอังกฤษ”๑ โดยใช้ร่างหนังสือรับรอง
ฉบับภาษาอังกฤษของงานวิเทศสัมพันธ์ (แบบ ๓) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในกรณีเร่งด่วน 
เนื่องด้วยเหตุผลหรือความจําเป็นเรื่องระยะเวลาในการดําเนินการขอวีซ่า การเดินทาง หรืออื่นๆ ของผู้ร้องขอ  
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๑. ปกติ    ใช้เวลา ๒ วันทําการ นับต้ังแต่วันที่งานวิเทศสัมพันธ์ลงรบัเรื่อง 
 ๒. ด่วน/ด่วนที่สุด  ใช้เวลา ๑ วันทําการ นับต้ังแต่วันที่งานวิเทศสัมพันธ์ลงรบัเรื่อง 
    (กรุณาระบุบนบันทึกข้อความ “ด่วน/ ด่วนมาก/ ด่วนที่สดุ”) 
 
การรับหนังสือ 
 ๑. งานวิเทศสัมพันธ์จะออกหนังสือรับรองจํานวน ๑ ฉบับ หากผู้ร้องขอประสงค์ขอมากกว่า ๑ ฉบับ 
โปรดระบุจํานวนที่ต้องการในบันทึกข้อความ 
 ๒. เมื่อหนังสือรับรองการทํางานได้รับการลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว งานวิเทศสัมพันธ์จะส่งหนังสือ
รับรองกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร้องขอ โดยเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ตามระบบเวลารับ - ส่งเอกสาร
ของสํานักงานอธิการบดี (รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.) 
 ๓. หากผู้ร้องขอประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง กรุณาระบุในบันทึกข้อความ โดยงาน
วิเทศสัมพันธ์จะแจ้งวันและเวลาให้มารับหนงัสือรับรองได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ช้ัน ๘ สํานักงานอธิการบดี 
 
 

งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี 
โทรศัพท์ ๐๓๘๑๐๒๙๔๑-๔๒ 

โทรสาร ๐๓๗๓๙๐๐๔๗ 
 

                                                            
๑
 อ้างอิงตามคําส่ังมหาวิทยาลัยที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ข้อ

ที่ ๓ (๒๗) ลงนามในหนังสือรับรองฐานะการดํารงตําแหน่ง อัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดของส่วนงานที่กํากับ
ดูแล มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําส่ังเปลี่ยนแปลง 



๒ 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน           โทร.      
ที่  ศธ   /                วันที่         พ.ศ.    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ 
  
เรียน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. ฤทธิกร ศิริประเสรฐิโชค) 
 
 ด้วย (นาย/ นางสาว/ นาง)           
ภาษาอังกฤษ (Mr./ Miss/ Mrs./ Ms.)          
เป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย/ ข้าราชการ/ อ่ืนๆ ระบุ       ) 
ดํารงตําแหน่ง        สังกัด      
            มหาวิทยาลัยบูรพา 
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่         พ.ศ.     มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการ
ทํางานฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้          
              
ทั้งนี้ ได้แนบแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษมาพร้อมกันนี้แล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
       ลงชื่อ  ……………………………………………………… 

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

                 ผู้ร้องขอ 

 

       ลงชื่อ ……………………………………………………... 

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

       ตําแหน่ง …………………………………………………….. 

       หน่วยงาน ........................................................... 

 

 

 

 

แบบ ๑ 



๓ 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน   กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี     โทร.  ๒๙๓๘    
ที่  ศธ  ๖๖๐๐ / ๑๐๐๐              วันที่   ๑๓   สงิหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ 
  
เรียน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. ฤทธิกร ศิริประเสรฐิโชค) 
 
 ด้วย (นาย/ นางสาว/ นาง)  หญิง  ใจดี        
ภาษาอังกฤษ (Mr./ Miss/ Mrs./ Ms.)  YING  CHAIDEE      
เป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย/ ข้าราชการ/ อ่ืนๆ ระบุ       ) 
ดํารงตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สังกัด  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
           มหาวิทยาลัยบูรพา 
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่    ๒๐   สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖   มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการ
ทํางานฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้  ลาพักผ่อน ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐฝรั่งเศส ต้ังแต่วันที ่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗      
ทั้งนี้ ได้แนบแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษมาพร้อมกันนี้แล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
       ลงชื่อ  ……………………………………………………… 

         (นางสาว หญิง ใจดี) 

                          ผู้ร้องขอ 

 

       ลงชื่อ ……………………………………………………... 

               (นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี) 

                ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

         

 

 

 

 

ตัวอย่าง 



๔ 
 

 
 แบบฟอร์มการขอหนงัสือรบัรองการทาํงานฉบบัภาษาอังกฤษ 

ช่ือภาษาอังกฤษ            

นามสกุลภาษาอังกฤษ           

วัน/ เดือน/ ปี เกิด      พ.ศ.    

ตําแหน่ง             

หน่วยงาน            

สถานภาพการทํางาน  ข้าราชการ ระดับขั้น        

    พนักงานมหาวิทยาลัย 

    อ่ืนๆ โปรดระบุ         

เงินเดือน (ตัวเลข)               บาท 

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่      พ.ศ.    

เหตุผลขอ  ใช้ประกอบการขอวีซ่าประเทศ        

    ลาพักผ่อน    ลาฝึกอบรม    ลาศึกษาตอ่  

    ลาประชุมวิชาการ   ลาไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ 

    อ่ืนๆ ระบุ          

  ต้ังแต่วันที่      พ.ศ.     

  จนถึงวันที่      พ.ศ.    

   อ่ืนๆ ระบุ            

ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ ระบุ         

             

หมายเลขโทรศัพท์            

หมายเหต ุกรณุาแนบเอกสารอนุมัติการลาราชการด้วย กรณีขอเพื่อใช้ประกอบการทําวีซ่า 

แบบ ๒ 



๕ 
 

 

MOE 6600/ (number)                                                Burapha University 
                                                                              Mueang, Chon Buri 20131 
             Thailand                                                         
To Whom It May Concern: 
 
 This is to certify that (Mr./ Miss/ Mrs. /Ms.) (First name) (Last name), whose birth date 
is (Month Date, Year), is currently employed as a (state official/ government official) with the 
position of a (Position) in the Department of (Name), Faculty of (Name), Burapha University 
since (Month Date, Year). (His/ Her) monthly salary is (number) Baht.  
 
                  Given on (Month Date, Year) 
                                                       
       ………………………………………………. 
          (Name, Degree) 
                         (Position) 
                     for Acting President 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of (Name) 
Faculty of (Name) 
Tel : (66) (number) 
Fax : (66) (number) 
 

แบบ ๓ 


