เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบในการขออนุ ญาตเดินทางไปต่างประเทศ
การขออนุ ญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศ ได้แก่ การขออนุญาตเดินทางไป
ประชุม สัมมนา ประชุมกึ่งปฏิบตั กิ าร ดูงาน ฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ เพือ่ ประโยชน์ทาง
การศึกษาตามทีร่ าชการได้มอบหมาย การขออนุญาตไปเยี่ยมญาติ หรือปฏิบตั ภิ ารกิจทาง
ครอบครัว ให้แจ้งเหตุผลความจาเป็ น ชื่อของญาติและเมืองทีพ่ กั ด้วย
ขัน้ ตอนการขออนุ ญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศ
 ผูเ้ ดินทางยื่นเรื่องขออนุ ญาตจากหน่ วยงานชัน้ ต้นถึงกรมเจ้าสังกัดตามลาดับชัน้ อย่างน้อย 45
วัน ก่อนวันออกเดินทาง โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
 แบบคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
จานวน 1 ฉบับ
 บัญชีรายชื่อข้าราชการไปต่างประเทศ
จานวน 1 ฉบับ
 สถานทีพ่ กั สามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ
จานวน 1 ฉบับ
 แบบใบลาไปต่างประเทศ สาหรับผูล้ าไปดูงาน/ฝึ กอบรม
จานวน 1 ฉบับ
แบบใบลา สาหรับผูข้ ออนุญาตลากิจไปต่างประเทศ
จานวน 1 ฉบับ
แบบใบลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ สาหรับผูท้ ข่ี ออนุญาตไปประกอบพิธฮี จั ย์
จานวน 1 ฉบับ
 บันทึกมอบหมายงาน ทั้งนี้ ต้องลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน
 สาเนาโครงการ, สาเนากาหนดการ
จานวน 1 ชุด
 สาเนาหนังสือเชิญเป็ นภาษาอังกฤษจากแหล่งดูงานและต้องระบุช่อื ผูข้ ออนุญาตเป็ น
ภาษาอังกฤษ (กรณีศึกษาดูงาน)
จานวน 1 ชุด
 หลักฐานการเป็นนักศึกษา หรือหนังสือที่แสดงความเป็นนักศึกษา(กรณีศึกษาดูงาน)
 กรณีขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่ากาหนด ส่งเรื่องกระชัน้ ชิดกับวันเดินทาง
ให้ช้แี จงเหตุผลความจาเป็ น (บันทึกข้อความ) และให้ตดิ ตามเรื่องให้ได้รบั อนุญาตก่อน
ออกเดินทาง
 การขออนุญาตไปต่างประเทศความเป็ นกรณีทจ่ี าเป็ น และไม่ควรเกิน 30 วัน และต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ทุกครัง้

 การไปเยี่ยมญาติ หรือปฏิบตั ิภารกิจทางครอบครัว โดยใช้วนั ลากิจส่วนตัว วันลาพักผ่อน
ประจาปี เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างวันหยุดราชการ หรือปิ ดภาคเรียน แล้วแต่กรณี ให้สง่
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นญาติ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส หนังสือ
เชิญของญาติ หรือหลักฐานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับญาติ เอกสารทีแ่ สดงว่าญาติอยู่ประเทศนัน้ ๆ
 การไปทัศนศึกษาสาหรับข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาจะพิจารณาให้ได้เฉพาะในช่วง
ปิ ดภาคเรียน ตามนัย ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปี การศึกษา การเปิ ดและปิ ด
สถานศึกษา พ.ศ.2548
- ปิ ดภาคเรียนที่ 1 ตัง้ แต่วนั ที่ 11-31 ตุลาคม
- ปิ ดภาคเรียนที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม
ให้สง่ เอกสารหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. โครงการทัศนศึกษา (ถ้ามี) (ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกครัง้ )
2. บัญชีรายชื่อข้าราชการทีไ่ ปทัศนศึกษา (ถ้าเป็ นคณะถ่ายเอกสารต้องรับรองสาเนา
ถูกต้องทุกครัง้ )
3. กาหนดการไปทัศนศึกษา (ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกครัง้ )
 การไปทัศนศึกษาสาหรับข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานจะพิจารณาให้ไปโดยใช้วนั ลา
พักผ่อนประจาปี และจะต้องส่งสาเนาใบลาพักผ่อน (รับรองสาเนาถูกต้องทุกครัง้ ) เพือ่
ประกอบการพิจารณาด้วยทุกครัง้

แบบคำร้องขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
สำหรับข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เขียนที่...........................................................
วันที.่ ..................เดือน..............................พ.ศ. ..................
เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ด้วยข้าพเจ้า..............................................................................ตาแหน่ง................................................
โรงเรียน/ กลุ่ม ...................................................................สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศ เพื่อ.....................................................................................................
ณ ประเทศ ........................................................มีกาหนด
วัน ตั้งแต่วันที่..............เดือน.......................
พ.ศ. .......................ถึงวันที่..................เดือน............................พ.ศ. .............ซึ่งอยู่ระหว่าง (วันหยุดราชการ/
ปิดภาคเรียน/ลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน) ..........................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ

(.....................................................)
ตาแหน่ง.............................................
ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/หัวหน้ำกลุ่มงำน
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
(...............................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน.................................
ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
ชื่อผู้เดินทาง……………………………………….ตาแหน่ง………………………………………….
ระยะเวลาเดินทาง ไป – กลับ…………………………………………………………………………
จานวนเงิน
(บาท)

รายการค่าใช้จ่าย

เบิกจากเงิน
เบิกจากเงิน
แหล่งเงิน
เงินส่วนตัว
งบประมาณ นอกงบประมาณ
อื่น ๆ

1.เงินเดือน (ไม่ต้องรวมกับข้อ 2)
เงินเดือน ÷ 30 x จานวนวัน
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน
2.2 ค่าจัดทาวีซ่า
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.4 ค่าที่พัก
2.5 ค่าสนามบิน
สนามบินกรุงเทพ
สนามบินต่างประเทศ
2.6 ค่าพาหนะ
ไป-กลับบ้าน-สนามบิน
ในต่างประเทศ
2.7 ค่าเครื่องแต่งตัว
2.8 ค่ารับรอง
2.9 ค่าลงทะเบียนการประชุม
2.10 ค่าของขวัญ
2.11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)
รวมค่าใช้จ่าย 2
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………….....ผู้เดินทาง
(ลงชื่อ)……………………….…….ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ลงชื่อ......................................ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมำยเหตุ โปรดกาเครื่องหมาย / ในช่องรายการประเภทการเงิน

สถำนที่พักสำมำรถติดต่อได้
ข้าพเจ้า .................................................................................. ตาแหน่ง ......................................................
โรงเรียน / กลุ่ม ............................................... สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ขณะอยู่ต่ำงประเทศสำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำได้ที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์หมายเลข.......................................................................................................................................................

ลงชื่อ .........................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียน
ที่
วันที่
เรื่อง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ระหว่างไปต่างประเทศ
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน.....................................................................

ด้วย ข้าพเจ้า......................................................ตาแหน่ง...............................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อ...........................................................................................
ณ ประเทศ.................................................... ระหว่างวันที่..................................................................................
รวม.................................วัน
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้มอบหมายงานในหน้าที่ระหว่างไปต่างประเทศ ให้แก่..................................
.........................................................................ตาแหน่ง.................................................. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
จนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ

ผู้มอบหมาย
(.......................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
ลงชื่อ

ผู้รับมอบหมาย
(.......................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
ความเห็นผูบ้ ังคับบัญชา (

) อนุญาต (

) ไม่อนุญาต

(............................................................. )
ตาแหน่ง ..............................................................

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13
ไปต่างประเทศเพื่อ............................ ณ ......................................................... จานวน.........ราย
มีกาหนด............วัน ตั้งแต่วันที่.......................................... ถึงวันที่............................................
ลำดับที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง / สังกัด

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียน.............................................................................................................................................
ที่ ................................................................................ วันที่......................................................................................
เรื่อง ชี้แจงเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศล่าช้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ด้วย ข้าพเจ้า.................................................................. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง................................................................... โรงเรียน...................................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขออนุญาตไปต่างประเทศเพื่อ.........................................
ณ .......................................................... มีกาหนด.............................วัน ระหว่างวันที่...........................................
ถึงวันที่............................................................................. จานวน ........................วัน
ตามระเบียบของทางราชการต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไปไม่น้อยกว่า 30 วัน
แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนด เนื่องจาก..............................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

แบบใบลำไปศึกษำ ฝึกอบรม/สัมมนำ ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
เขียนที่……………………………...………….……………………
วันที่…………เดือน………….………………พ.ศ. ……...……..
เรื่อง…………………………………………..….........…
เรียน………………………………………………..........
ข้าพเจ้า…….…………………………………………..……………ตาแหน่ง…….………………………………………………..
ระดับ……….…….…..สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………..
เกิดวันที่…..…………….…………………….…….เข้ารับราชการเมื่อวันที่………………………………..………………………………
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ……………….………บาท มีความประสงค์จะไป………………………………………..………………………….
ณ ประเทศ……..……………………….……………………………………………………………………………………………………………..
ด้วยทุน………………………………………………………………………………………….….………………………………………………….…
มีกาหนด…………..ปี…………เดือน………….วัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการลาไปศึกษา ฝึกอบรม/สัมมนา
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)…….………………………………
(………..……………………..)
..……../.………../………
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
......................................………………………………………………….…………........................................................………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
...
(ลงชื่อ)…….……………………………..
(………..……………………..)
..………/….….…./………..
คาสั่ง (ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)
อนุญาต
ไม่อนุญาต
......................................……………………………………………….…………........................................................………….....
………………………………………………………………………………………………………………........................................................
(ลงชื่อ)…….……………………………..
(………..……………………..)
.….…../….……../………...

