
รวมใจเปน ๑“ยุตธิรรม โปรงใส กายภาพ คูคุณภาพ” 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร 

คูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล 
การขออนุญาตไปตางประเทศ



คู่มือแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ 

การไปทัศนศึกษา 

“การไปท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยการดูเห็น การศึกษานอกสถานที่” 
1.1 ข้าราชการในสถานศึกษาจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนเท่านั้น ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2538  
-ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม ของทุกปี 
-ปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี  

1.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว  
1.3 ระยะเวลาในการไปทัศนศึกษาต้องไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้ราชการเสียหาย  
1.4 ผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนวันเดินทาง 45 วัน หรืออย่างน้อย 30 วัน

ท าการ 
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1) บัญชีรายชื่อข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ กรณีเป็นหมู่คณะ (แบบที่ 1) จ านวน 1 ชุด
2) แบบค าขออนุญาตไปต่างประเทศ เป็นรายบุคคล (แบบที่ 2) จ านวน 1 ชุด
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นรายบุคคล (แบบที่ 3) จ านวน 1 ชุด
4) สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้เป็นรายบุคคล (แบบที่ 4) จ านวน 1 ชุด
5) ก าหนดการ/โปรแกรมดูงานและทัศนศึกษา/โครงการ เป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ จ าวน 1 ชุด

5.1) กรณีไปเป็นหมู่คณะกับบริษัทฯ ทัวร์ ใช้แผ่นพับ (ภาษาไทย) ของบริษัทฯ ทัวร์ ต้องระบุวัน 
เวลา ขณะอยู่ต่างประเทศให้ชัดเจน (รับรองส านา) 

5.2) กรณีไปหมู่คณะหรือกับครอบครัว ต้องระบุวัน เวลา ขณะอยู่ต่างประเทศให้ชัดเจน ลงชื่อ
รับรองด้วยตนเอง  

6) หากอยู่ระหว่างค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน ให้มีการมอบหมายงาน ทั้งนี้ ต้องมีการลง
ลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน (แบบที่ 5) จ านวน 1 ชุด 

7) ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. จะพิจารณาให้ไปโดยใช้วันลาพักผ่อนประจ าปีหรือ ลากิจ
ส่วนตัว และจะต้องส่งส าเนาใบลาพักผ่อนหรือใบลากิจ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกครั้ง) เพ่ือประกอบการ พิจารณาด้วย
ทุกครั้ง จ านวน 1 ชุด  

8) ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. เอกสารการมอบหมายงาน ทั้งนี้ต้องมีการ ลงลายมือชื่อผู้รับ
มอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน (แบบที่ 5) จ านวน 1 ชุด 

9) หากส่งเรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทางให้ชี้แจงเป็นเหตุผลความจ าเป็นตาม (แบบที่ 6) จ านวน 1 ชุด
 โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
 การส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ขอให้ด าเนินการส่งให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่แนบมา 



   การไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 

“ได้แก่ การไปเยี่ยมญาติ การขอติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ การพาญาติผู้สูงอายุหรือ ผู้เยาว์ไป
ต่างประเทศเพ่ือการใดๆ การไปสมัครสอบ/สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถานศึกษา ต่างประเทศ การไปปฐมนิเทศ 
พบอาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือสอบจบการศึกษาในกรณีการศึกษา ทางไกล การไปน าเสนอผลงานวิจัยส่วนบุคคล” 

2.1 ข้าราชการในสถานศึกษา อนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนเท่านั้น และไม่ต้องอยู่ ระหว่างค าสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่เดินทางอาจเกิด ความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน สามารถลากิจส่วนตัวและชี้แจงเป็นกรณีไป  

2.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว  
2.3 ผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนวันเดินทาง 45 วัน หรืออย่างน้อย 30 วัน

ท าการ 
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1) บัญชีรายชื่อข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศกรณีเป็นหมู่คณะ (แบบที่ 1) จ านวน 1 ชุด
2) แบบค าขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 2) จ านวน 1 ชุด
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แบบที่ 3) จ านวน 1 ชุด
4) สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้(แบบที่ 4) จ านวน 1 ชุด
5) เอกสารแสดงความสัมพันธ์เป็นญาติเพื่อประกอบการพิจารณา (รับรองส าเนา) จ านวน 1 ชุด เช่น

ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หนังสือเชิญของญาติฯ 
6) หากอยู่ระหว่างค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน ให้มีการมอบหมายงาน ทั้งนี้ ต้องมีการลง

ลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน (แบบที่ 5) จ านวน 1 ชุด 
7) ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. จะพิจารณาให้ไปโดยใช้วันลาพักผ่อนประจ าปีหรือ ลากิจ

ส่วนตัว และจะต้องส่งส าเนาใบลาพักผ่อนหรือใบลากิจ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกครั้ง) เพ่ือประกอบการ พิจารณาด้วย
ทุกครั้ง จ านวน 1 ชุด  

8) ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. เอกสารการมอบหมายงาน ทั้งนี้ ต้องมีการ ลงลายมือชื่อผู้รับ
มอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน (แบบที่ 5) จ านวน 1 ชุด 

9) หากส่งเรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทางให้ชี้แจงเป็นเหตุผลความจ าเป็นตาม (แบบที่ 6) จ านวน 1 ชุด
 โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  
 การส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ขอให้ด าเนินการส่งให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่แนบมา 



 
   การไปปฏิบัติธรรม  
 
 

“การไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ยกเว้น การไปประกอบพิธีฮัจญ์  
2.1 ข้าราชการในสถานศึกษา ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน  
2.2 ข้าราชการในสถานศึกษา อนุโลมไม่ต้องส่งใบลาหากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน  
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นอนุญาต  
2.4 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว  
2.5 ผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนวันเดินทาง 45 วัน หรืออย่างน้อย 30 วัน

ท าการ  
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  
1) บัญชีรายชื่อข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศกรณีเป็นหมู่คณะ (แบบที่ 1) จ านวน 1 ชุด 

  2) แบบค าขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 2) จ านวน 1 ชุด  
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แบบที่ 3) จ านวน 1 ชุด  
4) สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ (แบบที่ 4) จ านวน 1 ชุด  
5) ก าหนดการ (โปรแกรม) ที่จะไปปฏิบัติธรรม โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่ปฏิบัติธรรม และรายละเอียด

ของการไปปฏิบัติธรรมที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น การไปสวดมนต์ หรือนั่งสมาธิ หรือเจริญภาวนา เป็นต้น ทั้งนี้ ต้อง
มีช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเวลาปฏิบัติราชการที่ใช้ไปในระหว่างช่วงเดินทาง 
จ านวน 1 ชุด  

6) บันทึกการมอบหมายงาน ทั้งนี้ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน ไว้อย่างชัดเจน (แบบที่ 5) 
จ านวน 1 ชุด  

7) ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. จะพิจารณาให้ไปโดยใช้วันลาพักผ่อนประจ าปีหรือ ลากิจ
ส่วนตัว และจะต้องส่งส าเนาใบลาพักผ่อนหรือใบลากิจ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกครั้ง) เพ่ือประกอบการ พิจารณาด้วย
ทุกครั้ง จ านวน 1 ชุด  

8) ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. เอกสารการมอบหมายงาน ทั้งนี้ ต้องมีการ ลงลายมือชื่อผู้รับ
มอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน (แบบที่ 5) จ านวน 1 ชุด  

9) หากส่งเรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทางให้ชี้แจงเป็นเหตุผลความจ าเป็นตาม (แบบที่ 6) จ านวน 1 ชุด  
  โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  
  การส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ขอให้ด าเนินการส่งให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่แนบมา  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 

กรณีไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

 
 1 แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 2 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง 
 3 ใบอนุญาตลากิจ/ลาพักผ่อน  
 3 รายละเอียดโครงการ 
 4 หนังสือเชิญจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ระบุรายชื่อผู้ขออนุญาต) 
 5 ก าหนดการ 
 6 สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
 7 รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
 8 บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ  
 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 
 
 

กรณีไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ (ช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้น) 

 

 
ปิดภาคเรียนภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม 
ปิดภาคเรียนภาค 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 

 1 แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 2 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง 
 3 ก าหนดการ (ระบุวัน เวลาชัดเจน) 
 4 รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย 
 5 สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ...................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 

 
 

  กรณีไปภารกิจส่วนตัว (เยี่ยมญาติ) 

 

 
 1 แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 2 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง 
 3 ใบอนุญาตลากิจ/ลาพักผ่อน  
 4 รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
 5 สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
 6 บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ  
 7 หลักฐานแสดงความเป็นญาติ 
 8 หลักฐานแสดงถึงการเจ็บป่วย,การไปร่วมงานศพ,การไปร่วมงานแต่งงาน,รับปริญญา  

 (ระบุชื่อญาติ วัน เวลา ชัดเจน) 
 9 เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่และสถานภาพของญาติในประเทศนั้น (อาชีพ/สถานที่ศึกษา ฯลฯ) 
 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .........................................................
........................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 

 
 
 

     กรณีไปภารกิจส่วนตัว 

 

 
 1 แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 2 แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง 
 3 ใบอนุญาตลากิจ/ลาพักผ่อน  
 4 รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
 5 สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
 6 บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ  
 7 หนังสือเชิญของหน่วยงาน/องค์การ (ระบุรายชื่อผู้ขออนุญาต) 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

 

        เขียนที่....................................... 

      วันที่...................................... 
 

เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

 ข้าพเจ้า................................................ต าแหน่ง........................................โรงเรียน.............. ..................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความประสงค์ขอ

อนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือ ...................................................ณ................................................................ 

ระหว่างวันที่....................................มีก าหนด......................วัน ซึ่งอยู่ระหว่าง............................ ............................ 

(ลากิจ/ลาพักผ่อน/วันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

      ต าแหน่ง............................................ 

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม 

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

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

ลงชื่อ.................................... 

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

ต าแหน่ง....................................... 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

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

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

ลงชื่อ.................................... 

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

ต าแหน่ง....................................... 



แบบช้ีแจงประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 

กรณีเร่งด่วนและกระช้ันชิดกับวันเดินทาง 

         เขียนที.่...................................... 

      วันที่...................................... 

เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

  ข้าพเจ้า..............................................ต าแหน่ง.......................สังกัดโรงเรียน........................... .... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีความประสงค์ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ณ ประเทศ

...................เพ่ือ.................................................. มีก าหนด.....................วัน ตั้งแต่วัน............เดือน.......... ...พ.ศ. 

................ถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ................ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอกระชั้นชิดกับวันเดินทาง เนื่อง

จาก................................................................................................ .......................................................... 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุญาต 

       ขอแสดงความนับถือ  

             

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

      ต าแหน่ง........................................... 

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม     

เห็นสมควร  อนุญาต   ไม่อนุญาต       

  อ่ืน ๆ.............................          

               

            ลงชื่อ.................................. 

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

       ต าแหน่ง.......................................         

          

 

 

 

 

 

        

ความเห็นของ ผอ.เขต 

เห็นสมควร  อนุญาต        ไม่อนุญาต 

 อ่ืน ๆ............................. 

 

ลงชื่อ.................................. 

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

ต าแหน่ง....................................... 

 



 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 

ชื่อผู้เดินทาง.............................................. 
ระยะเวลา ........วัน ระหว่างวนัที่.........เดือน.............พ.ศ...........ถึงวันที่..........เดือน............พ.ศ........... .. 

 
รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

(บาท) 
เบิกจากเงิน 
งบประมาณ 

เบิกจากเงิน 
นอกงบประมาณ 

เงินส่วนตัว แหล่งเงินเอ่ืนๆ 

1. เงินเดือน(ไม่ต้องรวมกับข้อ 2) 
    (ช่วงเวลาที่ไปต่างประเทศ) 
    เงินเดือน 30 จ านวนวัน 

     

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      

    2.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน      

    2.2 ค่าจัดท าวีซ่า      

    2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง      

    2.4 ค่าที่พัก      

    2.5 ค่าภาษีสนามบิน      

         สนามบินกรุงเทพฯ      

         สนามบินต่างประเทศ      

    2.6 ค่าพาหนะ      

         ไป - กลับ บ้าน - สนามบนิ      

          ในต่างประเทศ      

    2.7 ค่าเครื่องแต่งตัว      

    2.8 ค่ารับรอง      

    2.9 ค่าลงทะเบียนการเรียน      

    2.10 ค่าของขวัญ      

    2.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ)      

            รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 2)      

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................................(ผู้เดินทาง) 

ลงชื่อ................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ลงชื่อ................................................................(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
 
 
หมายเหตุ  :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ในช่องรายการประเภทการใช้เงิน 



สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ 

   

 

  ข้าพเจ้า....................................................ต าแหน่ง........................................โรงเรียน.......... ............ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ขณะอยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่

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

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

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

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

โทรศัพท์หมายเลข............................................................. ..............ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน............................................ 

 

 

ลงชื่อ.................................... 

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

ต าแหน่ง....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สถิติข้อมูลข้าราชการที่ขอไปต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ชดุข้อมลู 1 

คอลมัน์1 

คอลมัน์2 




